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МЕРЗІМІНЕН БЎРЫН САЙЛАУ –
ЖАЅЄЫРУЄА БЕЛ БАЙЛАУ

Сенат Төрағасы Қасым-Жомарт Тоқаевтың жетекшілігімен
өткен палатаның кешегі жалпы отырысында бес мəселе
қаралды. Күн тəртібіндегі мəселелерді қарамас бұрын Төраға
Президенті Н.Ə.Назарбаевтың «Ұлт Жоспары – қазақстандық
Қазақстан арманға бастайтын жол» атты бағдарламасына
қатысты өз пікірін білдірді.
«Егемен Қазақстан».

ҚОҒАМДЫҚ ПІКІРГЕ ЖЕДЕЛ-САУАЛДАМА

сұрау салынған қазақстандықтар
Мəжіліс депутаттарының ҚР
Парламенті Мəжілісі мен барлық
деңгейдегі мəслихаттар сайлауларын мерзімінен бұрын өткізу
жөніндегі бастамасы туралы
естіген

сұралғандар мерзімінен бұрын
сайлаулар өткізу қазақстандықтарға
ертеңгі күндеріне сенімді болуға
мүмкіндік береді деп есептейді
респонденттер
Мəжіліс пен
мəслихаттардың
жаңа құрамы бес
институттық реформа
шеңберіндегі
Ұлт Жоспарын
практикалық
жүзеге асыруға
жедел кірісулері
үшін сайлаулар
мүмкіндігінше тезірек
өткізілуі керек деген
ұстаныммен келіседі

құлағдар
қазақстандықтар
2016 жылы
Парламент
Мəжілісі мен
мəслихаттардың
мерзімінен бұрын
сайлауларын
өткізу дұрыс деп
есептейді

Мерзімінен бұрын
сайлаулар өткізу
идеясын қолдаудың
шешуші себептері

респонденттер
мерзімінен
бұрын сайлаулар
өткізу қойылған
міндеттерді табысты
жүзеге асыру
жəне мақсаткерлік
жұмыстар үшін
қажет деген
пікірмен келіседі

Ќаѕтарда
бəйшешек гїлдеді
12-бет

Жаѕа ќазаќстандыќ арман –
бїкіл халыќтыѕ арманы

Асқар ТҰРАПБАЙҰЛЫ,

2016 ЖЫЛҒЫ МЕРЗІМІНЕН БҰРЫН ПАРЛАМЕНТТІК САЙЛАУ.

Осы заман
хакімі Əбіш еді
8-бет

Қ.Тоқаев əуелі Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың
«Ұлт Жоспары – қазақстандық
арманға бастайтын жол» атты
кең ауқымды бағдарламасының
Қазақстанның қазіргі замандағы
дамуы үшін маңызы зор екенін
атап өтті. Оның айтуынша, Елбасының жаңа еңбегіне отандастарымыз қызу қолдау көрсетуде
жəне халықаралық сарапшылар
тарапынан жоғары бағасын алып
жатыр. Төраға «Елбасы ұсынып
отырған жаңа қазақстандық арман
– бүкіл халықтың арманы» екенін
атап өтті.
Сенат Төрағасы Елбасы өзінің
бағдарламасында Ұлт Жоспарын
заңнамалық тұрғыда қамтамасыз
ету бойынша Парламент пен
Үкіметтің бірлесіп жүргізген
кең ауқымды жұмысын жоғары
бағалағанына назар аударды.
«Алдымызда тұрған міндеттерді
жүзеге асыру – Қазақстанды,
оның экономикасын, жалпы мемлекет пен қоғамды түбегейлі

өзгертетін тарихи міндеттерді шешуге даңғыл жол салатыны сөзсіз.
Жаһандық əлемде қалыптасып
отырған құбылмалы жағдайға
қарамастан, жаңғыртудың кешенді
шараларын іске асыру баршамызға
айрықша жауапкершілік жүктейді.
Осы орайда, Сенат депутаттары
Елбасы тапсырмаларын орындауға
белсене қатысады деп мен кəміл
сенемін», деді Қ.Тоқаев.
Отырыс барысында сенаторлар бірқатар ұйымдастыру
мəселелерін қарады. Палата Қайрат
Ищановты өз өтініші бойынша
Сенат Төрағасының орынбасары лауазымынан босату туралы
қаулы қабылдады. Палата Төрағасы
Қ.Тоқаев Төрағаның орынбасары лауазымында төрт жыл бойы
жемісті еңбегі үшін Қ.Ищановқа
алғыс айтып, сенатор «өзінің бай
тəжірибесін, білімі мен күш-жігерін
заң шығару ісіне пайдалана отырып, əріптестері арасында беделге
ие болды», деп атап өтті. Қ.Ищанов
Қаржы жəне бюджет комитетінің
құрамына сайланды.
(Соңы 6-бетте).

● Межелер мен міндеттер

Жїйелі жўмыс жемісті
сұралғандар Мəжілістің бұрынғы құрамы
қазірдің өзінде алдарына қойған міндеттерді
орындады, жаңа мақсаттар депутаттар корпусын
да жаңартуды талап етеді деген пікірді ұстанады

респонденттер Парламент
Мəжілісі мен мəслихаттар
сайлауларын бір мезгілде
өткізу жөніндегі бастаманы
мақұлдайды, өйткені, бұл қаржы
шығындарын қысқартады

Динара БІТІКОВА,

«Егемен Қазақстан».

Сауалдама 2016 жылдың 13 қаңтарында Еуразиялық Интеграция институты
тарапынан республикалық таңдау бойынша телефондық сұхбат тəсілімен
өткізілген. Таңдау көлемі: 18 жастан асқан 615 адам. Таңдау қателігі +/-3%.
(Қазақстандықтардың Үндеуге жан-жақты қолдау көрсеткен пікірлері газетіміздің 2-5 беттерінде жарияланып отыр).

 Индустрия игілігі

Ќўрылысќа ќажетті комбинат
Ержан БАЙТІЛЕС,

«Егемен Қазақстан».

Қызылордаңызда тұрғын үй
құрылыс комбинаты жұмыс істеп жатыр. Өткен желтоқсанда комбинаттың
тұсауы кесілді. Елбасының
қатысуымен өткен телекөпірде. Бұл
қандай өндіріс орны? Нендей пайдасы бар? Бүгінгі сөз осы хақында.
Сыр өңірінде құрылыс қарқын
алып, Қызылорданың алып құрылыс
алаңына айналғанына бірнеше жыл
болды. Алайда, осы құрылысқа
қажетті материалдың дені өзге
аймақтардан тасымалданады. Енді
міне, бұл өзекті мəселе де шешімін
тапты. Өңірде құрылыс материалдары өндірісіне қатысты бірегей
жоба қолға алынып, өмірге жолдама
алды. Аталған тұрғын үй құрылысы
комбинатын салу туралы өзара
ынтымақтастық меморандумына
облыс əкімдігі мен «РМЗ-Шапағат»
ЖШС басшылығы қол қойғанды. Нақты кезеңде шаһардың
солтүстік-батыс бөлігінде индустриялы алаң салынып, бірнеше зауыт қатар бой көтеретін өндірістік
алаңда шыны зауытының құрылысы қарқынмен жүріп жатса, біз
тақырыпқа тамызық еткелі отырған серпінді жоба қаланың оңтүстік
өнеркəсіптік аймағында орналасқан.
Атал ған жобаның «Өнімділік-2020» бағдарламасы шеңберінде жүзеге асырылып жатқанын айрықша атап өтпекпіз.
Жалпы, «Өнімділік-2020» бағдарламасының негізгі мақсаты –
еңбек өнімділігін арттыру арқылы
отандық экономиканың бəсекеге
қаблеттілігін күшейту. Бұл –
Елбасының тапсырмасы бойынша Үкімет іске асырып жатқан
мемлекеттік индустрияландыру
бағдарламасының құрамдас бөлігі.
«РМЗ-Шапағат» ЖШС жүзеге

Мəртебесі жағынан бəрі де министрлік аталғанымен,
Үкімет құрамында орны бөлек министрліктер бар екендігі
де шындық. Сондай құрылымдардың бірі – Инвестициялар
жəне даму министрлігі.

● Оймақтай ой
Адамдар əділ
болса, өмір
əрқашан əділ.
Əбіш КЕКІЛБАЕВ.

АҚПАРАТТАР
аєыны
асырып жатқан жобаның құны
1,5 миллиард теңгені құрайды.
Шикізат базасы ретінде жергілікті
кеніштердегі құм мен қиыршық
тас пайдаланылады. Ал цемент пен
арматура өзге облыстардан алынады. Комбинат 70-ке жуық адамды жұмыспен қамтиды. Құрыш
қолды құрылысшылар да жергілікті
тұрғындар арасынан дайындалады. Жұмыссыз жандарды кəсіби
бейімдеу мақсатында кəсіпкерлердің
өңірлік палатасы дуалды оқыту
жүйесін ендірудің жол картасын
жүзеге асыруда. Бүгінде «Техмаман»
оқыту орталығында 100-ге жуық
адам қайта даярлау курсынан өтті.
Өңірлік кəсіпкерлер палатасы жанындағы «Техмаман» оқу орталығының директоры Серік Толыбаев
«Біз бульдозер, жол құрылыс машиналарын жəне трактор, автогрейдер,
роторлы экскаватор жүргізушісі,
слесарь мамандарды дайындаймыз.
Оқу мерзімі 2 айды құрайды», дейді.
Кəсіпорынның толықтай жұмыс
істеп кетуіне «Байқоңыр» ƏКК»
ҰК» АҚ өз пайдасын тигізді. Аталған
мекеме қаржысына комбинаттың

сырты инженерлік инфрақұрылымы
жасалды.
Комбинат бетон-қабырға,
баспалдақтар, əртүрлі ұзындықтағы жабынды плиталар мен биіктігі 12 метрлік колонналар жəне
тұрғын үй құрылысына қатысты
өзге де материалдарды неміс технологиясы бойынша шығарады.
Айта кетейік, плиталар 120 метрлік
қос қалыпта құйылып, тапсырыс
берушінің сұранысына сай кесіледі.
«Өнімділік-2020» бағдарламасына қатысқан кəсіпкер комбинат
құрылысына қажетті қаржының
938 миллион теңгесін несиеге алып,
қажетті технологиялық құрылғыларды немістің «WEILER» компаниясынан сатып алған. Бұл үшін
ол «Қазақстанның Даму банкі»
АҚ-тың еншілес кəсіпорны болып
табылатын «БРК-Лизинг» АҚ-тан
жылдық өсімі 5 пайыздық несие
алып отыр. Мамандардың айтуынша, дайын бетон қабырғалардың
ортасына жылу оқшаулайтын материал салынады. Нəтижесінде
цемент 30 пайызға үнемделмек.
Мұнда темір-бетон бұйымдарының

сапасын тексеретін зертхана да болады. Демек, Қызылордада бəсекеге
қабілетті өнім өндіріліп, оны өзге
аймақтарға шығаратын күн де алыс
емес.
Бүгінде Сыр өңірінде демогра фиялық ахуал жақсы дамып
келеді. Жыл санап халық саны
артып, тұрғын үй құрылысы да
қарқын алған. Бас жоспар бойынша алдағы жылдары Сырдың сол
жағалауын игеру басталады. Оның
үстіне, кірпішке қарағанда, бетон қабырғалар сеймсмологиялық
жағынан берік. Міне, осы жайттарды есепке алсақ, облыстағы
құрылыс материалдары өндірісі
секторындағы алғашқы қарлығаш
тəрізді комбинаттың аймаққа, одан
қалды республикаға берері мол
болмақ. Аталған жоба өңір экономикасына едəуір серпін берері
анық. Əсіресе, 2017 жылдан бастап
игеріле бастайтын Сырдарияның
солтүстік жағалауындағы жаңа
қоныстың тез əрі сапалы салынуына үлкен септігі тиер еді.

Қызылорда облысы.

● Елімізде мыңға жуық
жеке сот орындаушысы жұмыс
істейді. Олардың құзыретіне 2016
жылдан бастап заңды жəне жеке
тұлғалардың пайдасына тиесілі
атқарушылық өндірістер өтеді.
Сонымен қатар, жеке сот орындаушылар халыққа алимент, жалақы,
зейнетақы жəне жəрдемақы өндіру мəселелері бойынша кепілденген мемлекеттік-құқықтық
көмек көрсететін болады.
● Астанада өткен жылы 14
тұрғын үй кешені пайдалануға
берілді. Бұл жалпы ауданы 190,9
мың шаршы метрді құрайтын 3
629 пəтер. Сондай-ақ, 2015 жылы
«2020 жылға дейін өңірлерді дамыту» бағдарламасы аясында 1
335 пəтерлі 5 тұрғын үй кешені
салынды.
● Елордада осы жылы
30 тұрғын үй қайта жаңғыр тылады. Биылғы жылы
«Алматы» ауданында мем лекеттік бағдарлама аясында 16
үйді жөндеу жоспарланған. Жалпы, өткен жылы 11 тұрғын үй
жөндеуден өткізілген. Сондай-ақ,
аталған ауданда 42 көпқабатты

Ол индустрия мен индустриялық-инновациялық даму, елдің
ғылыми техникалық дамуы, таукен кешені, машина жасау, химия, фармацевтика жəне медицина өнеркəсібі, құрылыс индустриясы мен құрылыс материалдарын шығару, мемлекеттік
инвестициялық саясат пен инвестицияларды қорғау саясаты, арнаулы экономикалық аймақтар,
экспорттық бақылау, минералдық
ресурстар, геологиялық зерттеу,
қазба байлықтарды тиімді пайдалану, энергия үнемдеу, теміржол,
автомобиль, ішкі су көлігі, автомобиль жолдары, байланыс,
ақпараттандыру, ақпарат, ғарыш
қызметі сияқты санап шығудың
өзіне адам шаршайтындай аса
ауқымды салаларға жауап береді.
Қазіргідей күрделі кезеңде бұл
үлкен министрлікке жүктелер
жауапкершілік те үлкен.

тұрғын үй жаң ғыр тылып, 21
лифт ауыстырылған. Ал 2016
жылы «Сарыарқа» ауданында
аталған бағдарлама аясында 11
үйді қалпына келтіру көзделіп
отыр.
● Биыл Алматыдағы Наурызбай ауданында балаларға
арналған 26 ойын алаңы салынады. Бұл «Алматы қаласын
дамыту-2020» жəне «Əлеуметтік бейімделген қала» бағдарламалары шеңберінде жүзеге
аспақшы. Айта кете йік, бой
көтеретін жаңа спорт алаңында
мини-футбол алаң қайы, көше
тренажері, балалар əткеншегі,
айналмақ, «АҚШ ұшқалағы»
деп аталатын ойын кешені
қамтылады.
● Ақмола облысындағы
Ақкөл қаласында дəнді жəне
майлы дақылдарды сақтайтын
кешен іске қосылды. Сондайақ, зауытта дақылдар сақталады
жəне тазартылады. «Пегас»
серіктестігіне тиесілі кешен жылына 30 мың тонна бидаймен
бірге, майлы дақылдарды бастырып, қайта өңдеуге қуатты.
● Дубайдың AMK METAL
FZCO компаниясы Оңтүстік

Кеше Инвестициялар жəне
даму министрлігінің 2015
жылдың қорытындыларына
жəне 2016 жылғы міндеттерге
арналған алқа мəжілісі болып өтті.
Оған Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің бірінші
орынбасары Бақытжан Сағынтаев
қатысты.
Инвестициялар жəне даму
министрі Əсет Исекешевтің баяндамасында қуат көздері мен
негізгі металл түрлеріне бағаның
күрт түсуі, əлемдік экономика
дамуының баяулауы, санкциялық
соғыстар, қаржы рыноктарының
құбылмалылығы Қазақстан экономикасына да əсер еткендігі айтылды. Қой жылында атқарылған
жұмыстарды қорытындылай
келе, министр бүгінде айрықша
назарға алынып, басымдық беріліп
отырған шараларға тоқталды.
Оның бірі – өңдеу өнеркəсібін
қолдау мен дамыту мəселелері.
(Соңы 9-бетте).

Қазақстан облысында ет өңдеу
зауытын салмақшы. Жалпы
құны 30 млн. АҚШ долларын
құрайтын жоба аясында шетелдік
инвесторлар 20 мың бас мүйізді
ірі қараға арналған бордақылау
алаңы мен жылдық қуаттылығы
5 мың тонна болатын ет өңдеу
зауытын іске қоспақ. Ол үшін
Бəйдібек ауданынан 17 мың мал
жайылымдық жер мен 2 мың
гектар суармалы жер, сондайақ, зауыт салу үшін аудандағы
индустриялы аймақтан 5 гектар
жер телімі бөлінуде.
● Қарағандыда фитофармацевтикалық кластер құрылмақ. Оны ірі кəсіпорындар мен
ғы лыми орталықтар бірлесе
жүзеге асырмақшы. Жергілікті
ғалымдар осы кезге дейін 500-ден
астам емдік қасиеті бар шөптерді
анық тап, 70-тен астам жаңа
дəрі-дəрмек шығарып келген.
Жалпы, Қарағанды «Фитохимия»
холдингі ірі ғылыми-өндірістік
кешен болып табылады.
Хабарлар Үкімет, облыстық
əкімдіктер сайттары,
«ҚазАқпарат» агенттігі жəне
«24kz» телеарнасының деректері
бойынша дайындалды.
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МЕРЗІМІНЕН БЎРЫН САЙЛАУ –

Сынаќта
шыѕдалєандар озады

2016 ЖЫЛҒЫ МЕРЗІМІНЕН БҰРЫН ПАРЛАМЕНТТІК САЙЛАУ.
САРАПШЫЛЫҚ ЖЕДЕЛ-САУАЛДАМАНЫҢ ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ

Парламент Мəжілісі депутаттарының бастамасы елішілік қиыншылықтардан туа қалған
жоқ. Ол жаһандық қаржы-экономикалық
дағдарыстың əкелген үдерісі. Осыдан-ақ Қазақ
елі əлемдік қауымдастықтың ажырағысыз
құрамдас бөлігіне айналғанын байқауға болады.
Иə, əлемде күрделі өзгерістер жүріп жатыр. Оның көңілді марқайтатын жағымды
ілгерілеуінен гөрі сын-қатері басым екенін күн
сайын сезінудеміз. Бұл да бір сынақ. Елдігімізге,
тəуелсіздігімізге сынақ. Сын-қатерден, қиналсақ
та, абыроймен шығу үшін қажетті мемлекеттік, экономикалық, əлеуметтік
іс-шаралар Ұлт жоспарымен, Елбасымыз Н.Ə. Назарбаевтың «Қазақстан
жаңа жаһандық нақты ахуалда: өсім, реформалар, даму» Жолдауымен
жүйеленген еді. Енді солар саяси тұрғыдан жалғасын тапты.
Парламент Мəжілісі мен мəслихаттар депутаттарын мерзімінен бұрын
сайлау бұрын да өткен. Қорқатын, үркетін, сан-саққа жүгіртетін ештеңе
жоқ. Қайта алдағы сайлауда қазақстандық демократияны, бірлігіміз бен
отансүйгіштігімізді тағы бір сын тезінен өткізіп алудың реті келіп тұр.
Бесінші шақырылымдағы Мəжіліс жаман жұмыс істеген жоқ. Дей
тұрғанмен, болашақ Мəжіліс депутаттары сөзімен де, ісімен де барша
қазақстандықтарға танымал тұлғалардан жасақталғанын қалаймын.
Ғалымның ғалым екені жазған еңбектерінен, ашқан жаңалықтарынан,
спортшының спортшы екені көтерген зілтемір салмағынан, соққан
голдарының санынан көрінсе, депутат кеудесіндегі төсбелгімен емес,
бастамаларының, идеяларының, халыққа қызметінің, халықпен араласқұраласының кемелдігімен танылғаны абзал.
Қазіргі Конституциямыз бойынша, Қазақстанның ішкі-сыртқы саясатын Елбасы анықтайды. Биліктің барлық тармақтары соны атқаруға
жегіледі. Айталық, білім мен ғылым саласына тиісті министрлік жауап
береді. Мəдениетте де, қорғаныс ісінде де солай. Демек, заң шығарушы
биліктің де оңтайланғаны жөн. Артықшылықтары – шешім қабылдау
тездетіледі, қаржы үнемделеді, шенеуніктер азаяды, қағазбастылық
бəсеңдейді.
Жауапкершілігі жоғары сəтке қадам бастық. Үдесінен шығайық.
Сынақта шыңдалғандар озады.

Парламент Мəжілісіне мерзімінен бұрын
сайлау өткізуді қолдаудың себептері

сарапшылар Парламент Мəжілісі мен мəслихаттар
депутаттарының мерзімінен бұрын сайлауларын
өткізу бастамасы дағдарысқа қарсы жедел
шаралар алудың қажеттілігінен туындап
отырғанын атап өтеді

Қайрат БАЛАБИЕВ,
кəсіпкер, заң ғылымдарының докторы.

Оңтүстік Қазақстан облысы.

Уаќытпен їндескен
бастама

Парламент Мəжілісінің бір топ депутаты
тарихи маңызды шешім туралы мəлімдеме жасады. Қазақстан Республикасы Президентінің
5-ші шақырылымдағы Қазақстан Республикасы
Парламенті Мəжілісін мерзімінен бұрын тарату
жəне Парламент Мəжілісіне мерзімінен бұрын
сайлау өткізу туралы бастамамен жүгінген
депутаттардың мəлімдемесі дер уақытында
қозғалған мəселе деп білемін. Себебі, бұл шешім
– уақытпен үндескен шешім.
Биылғы жылдың 1 қаңтарынан «5 институттық реформаны жүзеге асыру бойынша «100 нақты қадам» – Ұлт
Жоспарын орындаудың практикалық кезеңі басталды. Мемлекетті,
экономика мен қоғамды дамыту үшін қағидатты жаңа құқықтық орта
қалыптастыратын 59 заң күшіне енді. Осы орайда жаңа Парламенттің
жасақтануы еліміз үшін үлкен маңызды саяси жəне тарихи оқиға
болмақ. Себебі, жаһандық дағдарыс қиындай түсуде. Ал, Елбасының
жариялаған Ұлт Жоспары осы қиындықтарға жауап беретін бағдарлама.
Оны сəтті іске асыру үшін биліктің барлық тармағының – атқарушылық,
заңнамалық, сот жəне жергілікті басқарушы органдардың үйлесімді
жұмысы қажет. Сондықтан депутаттар халықтың жаңа сенім міндетін
алуы жəне Ұлт Жоспарын жүзеге асыруы аса маңызды.
Арықбай АҒЫБАЕВ,
заң ғылымдарының докторы, профессор.

АЛМАТЫ.

сарапшылар мерзімінен
бұрын сайлаулар Парламент
құрамын əртараптандыруға
жəне, атап айтқанда, жаңа
партияларға өз күштерін
сынап көруге мүмкіндік береді
деп есептейді

МƏСЛИХАТТАРҒА САЙЛАУЛАРДЫ ҚОЛДАУДЫҢ СЕБЕПТЕРІ
сарапшылар Мəжіліс пен мəслихаттарға
сайлауларды бір мезгілде өткізу атқарушы биліктің
барлық органдарының жұмысын үйлестіріп, олардың
қызметінің тиімділігін арттырады деп санайды

АЛМАТЫ.

Елдің бюджеті қайта қаралып жатыр.
Қазір шекесі қызып тұрған мемлекеттер жоқ.
Əлемдік дағдарыс құрсаудай қысқандықтан
экономикалық соққыдан аз шығынмен шығудың
алғышарттарын жасауға бəрі кірісіп кетті.
Алдында мақсат, мүддесі айқын мемлекет
қана осындай тығырықтан аман шығады. «100
нақты қадам» Ұлт Жоспары бар Қазақстанға
кəсіби біліктілігі жоғары Парламент керек.
Депутаттар Мəжілісте ештеңе бітірмеді, қол
қусырып қарап отырды дей алмаймыз. Жаңа
Парламентке мықтылары тағы өтеріне сенімдіміз.
Халық қалаулыларының Елбасына мерзімінен бұрын Парламентті
тарату жөніндегі үндеуін түсіністікпен қабылдадық. Себебі айқын.
Бұрынғы депутаттар қатарында зейнет жасынан асып кеткендер көп. Бұл
бір қарағанда, қолында билігі барлардың зейнетке жасы жақындағанда
Парламентке қарғып кеткеніндей əсер қалдырады. Екіншіден, партиялық
тізім бойынша күріш арқасында күрмек те су ішетіндей, білім-білігі
төмендеу азаматтар да өтіп кетті. Олардың қарым-қабілетін Парламентке
ұсынылған заңдар талқыланғанда байқап отырдық. Халықты алдау
мүмкін емес қой.
Еліміздің бюджеті мұнай баррелі 40 доллар болып тұрғанда есептелді.
Қазір 29 долларға дейін төмендеді. Қабырғамызды мұнайдан түскен
қаржымен жауып отырған мемлекетпіз. Өндіріс орындарымыз əлі де
аз. Аграрлы ел болсақ та сырттан ет, сүт өнімдерін көптеп сатып алып
жатқанымыз жасырын емес. Осындай жағдайда экономикалық ахуалды
жақсартуға кəсіби біліктілігі жететін Парламент əбден керек.

сарапшылар Бес институттық
реформа шеңберіндегі Ұлт
Жоспарын жүзеге асыру үшін
алға қойған міндеттерді жаңа
құрамда практикалық жүзеге
асыруға кірісу үшін Парламентке
сайлау циклын мүмкіндігінше
жылдамырақ өткізу қажет деген
ұстаныммен келіседі

сарапшылар Парламент Мəжілісі
мен барлық деңгейдегі мəслихаттар
депутаттарының мерзімінен бұрын
сайлауларын бір мезгілде өткізу бастамасы
дұрыс деп санайды, өйткені, бұл бюджеттік
шығындарды азайтып, биліктің өкілетті
органдарына сайлаулардың біртұтас
циклын құруға мүмкіндік береді

Ханкелді ƏБЖАНОВ,
Ш. Уəлиханов атындағы Тарих жəне этнология институтының
директоры, ҰҒА корреспондент-мүшесі.

Экономикалыќ
ќиындыќтан ќўтќаратын
Парламент керек

сарапшылар депутаттардың
бесінші шақырылымындағы
Парламент Мəжілісі өзінің
миссиясын орындады деген
пікірімен келіседі

сарапшылар Парламент Мəжілісі мен мəслихаттардың
мерзімінен бұрын сайлауларын өткізу бастамасын
қолдайды

Телефон арқылы сарапшылық сауалдаманы 2016 жылдың
13 қаңтарында «Демократия институты» ҒЗА өткізді.
Сауалдамаға 97 сарапшы (мемлекеттік органдардың, азаматтық
қоғамның өкілдері, ЖОО-лар оқытушылары, саясаттанушылар,
əлеуметтанушылар, журналистер, т.б.) қатысты.

Халыќтыѕ жауабы біртекті
Кеше Орталық телекоммуникация қызметінде Парламент
Мəжілісінің сайлауын мерзімінен бұрын өткізу жөніндегі депутаттар бастамасына халықтың қалай қарайтындығы туралы əлеуметтік зерттеу құрылымдары жүргізген сауалдамалар бойынша есеп берілді.
Жақсыбай САМРАТ,

«Егемен Қазақстан».

Бірінші сөз алған «Демократия
институты» ғылыми-зерттеу
қауымдастығы» қоғамдық ұйымының директоры Юлия Кучинcкая депутаттардың кешегі үндеуінен кейін біз мемлекеттік
органдар, азаматтық қоғам институттары жəне ЖОО-лардың
көптеген өкілдері арасында жедел-сауалдама жүргіздік. Соның
ішінде 97 сарапшы болды. Енді
соның нəтижелері туралы айтсам,
ол былай болды: сұралғандардың
95,6 пайызы мəжілісмендердің
бастамасын қолдайтындарын

айтты. Соның ішінде 94,8 пайызы депутаттарды мерзімінен
бұрын сайлау дағдарысқа қарсы
шаралардың қатарына жататынын
атап өтті.
Сарапшылардың 94,1 пайызы
Мəжіліс жəне түрлі деңгейдегі
мəслихаттар сайлауларын бірге
өткізуді сайлауға бөлінетін
мемлекеттік қаржыны үнемдеу
тұрғысынан тиімді деп санайды.
Сонымен қатар, сарапшылардың
90 пайыздан жоғары бөлігі
бесінші шақырылған Парламент
Мəжілісінің депутаттары өздерінің
негізгі миссиясын орындады деп
есептейді. Сұралғандардың 96,7
пайызы Бес институттық реформа

– Ұлт Жоспарын орындау үшін
Мəжіліс депутаттарының сайлауы тез арада өткені жөн деп санайды. 94,2 пайызы Парламент
жұмысын əртараптандырудың
маңыздылығын атап өткен. Олар
сайлауға жаңа партиялардың
түсіп, өз депутаттарын өткізгенін
жөн көреді.
Еуразиялық интеграция
институтының əлеуметтік зерттеулер бөлімінің меңгерушісі Ботагөз
Төреханова да өз қызметтерінің
жедел-сауалдама өткізгенін айтты. Біз барлығы 615 адамға сауал
бердік, деді ол. Соның ішінде 82,5
пайызы Мəжіліс депутаттарының
үндеуі туралы хабардар болып
шықты. Соның ішінде 93,6 пайызы сайлауды мерзімінен бұрын
өткізгенді дұрыс деп санайтынын
жеткізді. Сұралғандардың 97,2
пайызы Мəжіліс пен мəслихаттар
сайлауларының бірге өткізілгенін

қалайтынын айтты. Өйткені, бұл
бюджет қаражатын үнемдеуге қол
жеткізеді деп есептейді олардың
бəрі.
Респонденттердің 93,5 пайызы
Мəжіліс депутаттарының сайлауын тез арада өткізуді дұрыс деп
санайды екен, өйткені, олар Ұлт
Жоспарын іске асыруға белсене

қатысуға тиісті. Сұралғандардың
94,6 пайызы Мəжілістің бұрынғы
құрамы өз міндеттерін толығымен
орындағанын мəлімдепті. Қорыта
айтқанда, сауалдама жүргізген
екі ұйым да бір-бірінің сөздерін
айна-қатесіз қайталап берген, демек, халықтың жауабы біртекті
болған.

Жаѕару жасампаз жобаларєа жол ашады
Кеше Орталық коммуникациялар қызметінде «Атамекен» ұлттық
кəсіпкерлер палатасының басқарма төрағасы Абылай Мырзахметов
баспасөз мəслихатын өткізді. Ол бұрнағы күні Мəжіліс депутаттарының
жариялаған үндеуіне қатысты отандық кəсіпкерлердің пікірін білдірді.
Нұрбай ЕЛМҰРАТОВ,
«Егемен Қазақстан».

Аптаның сəрсенбісі күні ел
Парламентіндегі үш партиялық
фракцияның жетекшілері көтеріп, ұсынған
үндеуді қалған депутаттардың барлығы
бірауыздан қолдағаны мəлім. Кəсіпкерлер
палатасының басшысы мұндай ұсыныстың
өз уақытында, орынды көтерілгенін айта
келіп, соңғы уақытта Парламент депутаттары бизнес-қауымдастықтармен
тығыз байланыста жұмыс істегені жөнінде
əңгімеледі. «Атамекен» ұлттық кəсіпкерлер
палатасы атынан күні кеше ғана өздеріңіз
куə болған Мəжіліс депутаттарының,
соның қатарында, парламенттік партия
фракциялары басшыларының бастамасын
қолдап, елімізде мерзімінен бұрын Мəжіліс
сайлауын жəне оған барлық деңгейдегі
мəслихат сайлауын қоса өткізу бастамасын
қолдайтынымызды жеткізгім келеді.
Қазіргі əлемде орын алып отырған
экономикалық қиындықтар біздің елге де өз
əсерін тигізуде. Сондықтан, депутаттардың
бұл бастамасы өте орынды деп санаймыз.
Баршаға мəлім, өткен жылы Елбасының
«100 нақты қадам» Ұлт Жоспары аясында үлкен жұмыстар атқарылды. Нақты
айтқанда, «Атамекен» ұлттық кəсіпкерлер
палатасы да барлық 82 заң жобасын
дайындауға атсалысып, сол заңдарды
Парламент депутаттарымен бірге екшеп,

өздерінің тиісті ұсыныстары мен тілектерін
енгізді. Ұлттық палата Мəжіліс депутаттарымен осылай қоян-қолтық жұмыс істеді.
Əңгімені осы мақсатқа ойыстырсақ, енді
Ұлт Жоспары аясында нақты жұмыстар
атқарылуы қажет. Осындай үлкен шаралар қарсаңында Мəжiлiс депутаттарының,
партиялардың сайлауға түсiп, елдiң ойпiкiрiн бiлуi, мандатын алуы бiздiң ойымызша, игi бастама жəне бiз бұл бастаманы қолдаймыз», деген палата басшысы,
əлемдiк сын-қатерлерге төтеп беру үшiн
аталған сайлауды жыл соңына дейiн созбау
лəзім екеніне назар аудартты.
Еліміздегі экономикалық ахуал мен оны
оңалту шаралары да палата басшысының
тіліне тиек болды. «100 нақты қадам» Ұлт

«Атамекен» Ўлттыќ кəсіпкерлер палатасыныѕ
Ќазаќстан Республикасы Парламентініѕ Мəжілісі мен
барлыќ деѕгейдегі мəслихаттар депутаттарыныѕ
сайлауларын мерзімінен бўрын ґткізу жґніндегі
бастаманы ќолдау туралы
МƏЛІМДЕМЕСІ

Қазақстанның Ұлттық кəсіпкерлер палатасы Қазақстан Республикасы Парламенті
депутаттарының елде мерзімінен бұрын парламенттік жəне барлық деңгейдегі
мəслихаттардың сайлауын өткізу туралы Үндеуін толығымен қолдайды.
Біз жаһандық экономикалық қатерлердің алдын алуға жауап ретінде Мемлекет
басшысы ұсынған дағдарысқа қарсы шараларды шұғыл іс жүзіне асыруды барынша қолдаймыз. Өткізілетін сайлаудың маңыздылығы алда тұрған реформалардың
ауқымын айқындайды. «100 нақты қадам» Ұлт Жоспары кəсіпкерлікті дамытуға ерекше басымдық береді, инвестиция тартудың белсенділігін арттырып, қолайлы бизнесахуал қалыптастыруға жағдай жасайды.
Мемлекет жəне кəсіпкерлердің əріптестігі мен ынтымақтастығының жаңа
қағидалары сенімді экономикалық өсім үшін тың мүмкіндіктер ашып, берік əлеуметтік
кепілдіктерді қамтамасыз етеді. Біз тек біріккен күш-жігеріміздің арқасында ғана заң
шығарушы биліктің жаңа сенім мандатына ие мықты жəне ұйымдасқан азаматтық
тұғырнама қалыптастыратындығымызға сенімдіміз.
Осыған байланысты еліміздің барлық азаматтарын бизнес жəне саяси партия
өкілдерін алдағы сайлауды қолдауға жəне біздің мемлекетіміздің тұрақты түрде
дамуына жəне тұрақтылығының нығаюына өз үлестерін қосуға шақырамыз.
Жоспарының 50 қадамнан астамы экономика, соның iшiнде, кəсiпкерлердi қолдауға
бағытталған. Сондықтан, кəсiпкерлер
Елбасы жариялаған Ұлт Жоспарының нақты
орындалуына, оның оң нəтижелерге қол
жеткiзуiне мүдделiмiз. Тағы бір айтарлығы,
айтулы жоспардың арқасында Кəсiпкерлер
кодексi қабылданды, кəсiпкерлер құқығын
қорғайтын Бизнес-омбудсмен институты бар. Оған қоса, индустрияны дамыту, шағын жəне орта бизнестi қолдау,

шетелден инвестициялар тарту, Үкiмет
пен кəсiпкерлiктiң бiрлескен жұмыстарын
дамыту секiлдi ауқымды шаралар жоспарланды.
Осы игіліктің бəрін ескере келіп,
Мəжiлiстiң жаңаланып, жаңа мандатпен аталған жұмыстарға кiрiсуiн қоғам
болып қолдағанымыз абзал деп білеміз.
Сол себептi, түрлі қоғамдық күштердi,
барлық азаматтарды депутаттар бастамасын
қолдауға шақырамыз», деді А.Мырзахметов.
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ЖАЅЄЫРУЄА БЕЛ БАЙЛАУ

Ўлы жоспар ўлаєаты
Мен «Болашақ» стипендиясының түлегімін.
Елбасының қамқорлығымен өмірге келген осы
бағдарлама бойынша шетелде білім алып, енді
аталмыш орталыққа басшылық жасап келе жатырмын.
Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев
«Ұлт Жоспары – қазақстандық арманға бастайтын жол» атты мақаласында «5 институттық
реформаны жүзеге асыру бойынша 100 нақты
қадам» Ұлт Жоспарын орындаудың сан салалы
жолдарын белгілеп берді.
Қазіргідей тарихи жауапты кезеңде бұл міндетті мүлтіксіз атқару
əрқайсымызға зор жауапкершілік жүктеуде. Бұл істің ел өмірінде тарихи кезең екенін баса айтқанымыз жөн. Бүгінгі əлемде, оның ішінде,
жаһандық экономикада болып жатқан құбылыстар тың серпіліс, ойлы
істерге жұмылдыруды талап етіп отыр. Оның үстіне əлемдік қаржылықэкономикалық дағдарыс күшеймесе, əлсіремей тұр. Осындай тұста
Парламент Мəжілісі депутаттарының елде мерзімінен бұрын сайлау
өткізу жəне барлық деңгейдегі мəслихаттардың сайлауын қатар өткізу
туралы Үндеуін толығымен қолдаймын. Өйткені, экономикада орын
алып отырған жағдайлар мықты реформаторларды қажет етеді. Бұл істе
депутаттардың да білім-білігін көрсететін, əлемдік дағдарыста ел экономикасын оңалту жолындағы тың қадамдарға өз байламдарын ұсына алатын азаматтардың Мəжіліске келгенін қалайтынымызды айтуға тиістіміз.
Бұл заң шығаратын органға қан жүгіртері сөзсіз.
Осы арада мына бір ой-байламды да айта кетсем деймін, Парламент
Мəжілісіне жаңа саясаткерлер, соның ішінде жастар келіп жатса, тіпті
құба-құп. Олар Мемлекет басшысының реформаларын орындау жолында тың идеялармен үлес қосары сөзсіз.
Қазақстан Республикасының Парламент Мəжілісі депутаттарының
Парламент Мəжілісі мен барлық деңгейдегі мəслихаттар депутаттарының
мерзімінен бұрын сайлау өткізу туралы бастамасын толығымен
қолдаймын. Бұл бастаманы Отанымыздың барлық азаматтары
қолдайтынына сенімім мол. Парламент сайлауын дер кезінде өткізіп,
Ұлттық стратегиямыз бен Ұлт Жоспарын уақыт талабына сай нақты ісқимылдар арқылы атқаруға тиістіміз. Бұл Елбасының «100 нақты қадам»
Ұлт Жоспарын дер кезінде орындауға жол ашады деп білемін.
Ғани НЫҒЫМЕТОВ,
«Халықаралық бағдарлама орталығы» АҚ президенті.

Суретті түсірген Ерлан ОМАРОВ.

Ауєан ардагерлері де ќолдайды
Мəжіліс депутаттарының
өз өкілеттілігін тоқтатып,
жаңа сайлау өткізу жөніндегі
ұсынысына қолдау білдіруге
болады. Өйткені, мемлекет
алдына аса биік міндеттер
мен мақсаттар қойылып
отырған бүгінгі жағдайда
билік те, заң шығарушы орган – Парламент те жаңа
күш-жігермен, жаңаша
көзқараспен жұмыс істеп, ілгері қарай
нық сеніммен қадам басуы тиіс. Сонда
біз Елбасының өміршең бастамаларынан
туындаған бағдарламалар мен жоба-жоспарларды жүзеге асыра аламыз.
Кешелі бері айтылып жатқан
мерзімінен бұрын сайлау өткізу

мəселесіне келсек, менің ойымша, Мəжілістегі үш фракция жəне Қазақстан халқы
Ассамблеясынан сайланған
депутаттардың бірлесе отыр ып қаб ыл д ағ ан үн д еуі
бүкіл қазақстандықтардың
ойынан шықты деген ойдамын. Себебі, Мемлекет
басшысының 5 институттық
реформасы əрбір қазақстандықтың өмірін жақсартуға
бағытталған реформа болып табылады.
Қазіргі Мəжіліс депутаттары осы реформаларды жүзеге асырудың заңнамалық
негізін қалыптастырып берді.
Ендігі міндет – қабылданған ұлттық
заңнамаларымызды əрі қарай жетілдіре

түсу, заң нормаларының сақталуына
кепіл болу жəне 5 институттық реформаны осы құжаттарға сүйену арқылы
іске асыру. Қазақстан халқына жəне
Елбасымызға жолдаған бұл үндеу Ұлт
Жоспарын жүзеге асыруға, сондайақ əлемдік экономикалық дағдарысқа
қарсы атқарылатын іс-шараларды алдын
ала айқындап алу мақсатынан туындады деп ойлаймын. Біздің қоғамдық қор
жəне Ауған соғысының ардагерлері де
Мəжіліс депутаттарының бастамасына
қолдау білдірді.
Қайрат ЕЛУБАЕВ,
«Қаһарман ұрпақ» қоғамдық
қорының президенті,
ауған соғысының ардагері.

Жаѕашыл жаќсы істердіѕ басындамыз
Парламент Мəжілісінің
де пу таттары Мəжіліс пен
барлық деңгейдегі мəслихаттардың сайлауын өткізу туралы бастама көтеріп, үндеу жариялады. Біздер бұл бастаманы толық қолдаймыз жəне
заң намаға сəйкес Мəжіліс
сайлауын өткізетін күн кешікті рілмей белгіленеді деген
ойдамыз.
Биылдан бастап Ұлт Жоспарын жүзеге асыру қолға алынады. Сондықтан,
Мəжілістің жаңа құрамын жасақтап, оның
заңдылығын бекітіп алған жөн. Əлемде
экономикалық дағ дарыс орын алып

отыр. Сон дай-ақ, əлемдегі
геосаяси жағдай биліктен де,
қоғам дық ұйымдардан да,
саяси партиялардан да, тіпті
барша қазақстандықтардан да
жинақылықты, ынтымақ пен
бірлікті, өзара сыйластықты
қажет етеді. Елімізде осындай мүмкіндіктер бар. Міне,
осы мүм кіндіктерді тиімді
əрі өз орны мен пай далана
білсек, қиындық атаулы ны жеңіп
шығатынымызға нық сенімдіміз.
Жасыратыны жоқ, əлем жұртшылығы
қазіргі халықаралық жағдайға алаңдап
отыр. Осы тұрғыдан алғанда, Қазақстан

«Ќазаќстан-2050» жалпыўлттыќ ќозєалысыныѕ
ЇНДЕУІ
«Қазақстан-2050» жалпыұлттық қозғалысының барлық
мүшелері атынан Парламент депутаттарының Парламент
Мəжілісінің жəне барлық деңгейдегі мəслихаттардың сайлауларын
өткізу туралы бастамасына қолдау көрсетеміз.
Біздің қозғалыс барлық салаларда жетекші сарапшылар болып
табылатын белсенді жəне бастамашыл азаматтарды біріктіреді.
Біздің міндетіміз – «100 нақты қадам» Ұлт Жоспары жəне
Мемлекет басшысының «Қазақстан жаңа жаһандық нақты ахуалда: өсім, реформалар, даму» атты Жолдауы басты бағдар болып табылатын еліміздің жəне өңірлердің маңызды əлеуметтікэкономикалық міндеттерін шешуге жұмылдыру. Біз дағдарысқа
қарсы жаңа бағдарлама қабылданғалы отырғанда мерзімінен бұрын
сайлау өткізу дұрыс жəне дер кезінде қабылданған шешім болып
табылады деп есептейміз.
Парламент Мəжілісінің қазіргі құрамы елімізді жəне қоғамды
дамыту үшін көп іс тындырды. Оның жұмыс қорытындысында
Ұлт Жоспарын іс жүзіне асыру шеңберінде 2016 жылдың басынан бастап, біз азаматтық қоғамды жəне бизнесті дамыту
үшін үлкен тың мүмкіндіктер ашатын жаңа заңдармен өмір сүре
бастадық. Сонымен бірге, мерзімінен бұрын сайлау өткізу біздің
қоғамымызды топтастырады жəне біздің экономикамыз үшін
жəне бүкіл еліміз үшін қорғаныс шаралары болып табылатын
дағдарысқа қарсы шараларды іс-жүзіне асыруға жаңа жігермен
кірісуге мүмкіндік береді. Біз барлық қоғамдық ұйымдарды, саяси
партияларды бізге қосылуға жəне депутаттардың бастамасын
қолдауға шақырамыз.

өз экономикасын жедел жаңғыртуға қарай бет бұрды. Ол үшін Елбасымыздың
5 институттық реформасы дайындалды.
Осы реформаларды жүзеге асыру бойынша «100 нақты қадам» таңдап алынды.
Бұлар нəтижелі болу үшін жаңашылдық,
жұмысты жаңаша ұйымдастыру қажет.
Жалпы, «Жас Отан» жастар қанаты
елімізге пайда əкелетін жаңашыл жақсы
істердің ойдағыдай жүзеге асуына
белсенді атсалыса бермек.
Шахмардан БАЙМАНОВ,
«Нұр Отан» партиясы «Жас Отан»
жастар қанатының жетекшісі.

АСТАНА.

Ќазаќстан тўтынушылары
ўлттыќ лигасыныѕ Ќазаќстан
Республикасы Парламентініѕ
Мəжілісі мен барлыќ деѕгейдегі
мəслихаттар депутаттарыныѕ
сайлауларын мерзімінен бўрын ґткізу
жґніндегі бастаманы ќолдау туралы
МƏЛІМДЕМЕСІ
Қазақстан тұтынушыларының ұлттық лигасы
Қазақстан Республикасы Парламенті депутаттарының
елде мерзімінен бұрын парламенттік жəне барлық
деңгейдегі мəслихаттардың сайлауларын өткізу туралы үндеуін толығымен қолдайды.
Біз əлемдік экономикалық дағдарыстың салдарларынан ойдағыдай өту жөніндегі Елбасының алға
қойған ауқымды міндеттерін жоғары бағалаймыз.
Қоғамдық өмірдің барлық салаларын жаңғыртуға
арналған бағыт біздің алдымыздан тұрақты экономика, қоғам жəне мемлекет құруда жаңа мүмкіндіктер
ашады.
Қоғам жəне биліктің заң шығарушы тармағының
сенім мандатын жаңарту уақыт талабына толық жауап беретін жəне дер кезінде көтерілген бастама деп
есептейміз. Сайлау халық бірлігін нығайтуға жəне оның
еліміздегі дағдарысқа қарсы бағытты қолдайтындығына
мүмкіндік беретіндігіне сенімдіміз.

Ќазаќстан Республикасы
Жоєары оќу орындары
ќауымдастыєыныѕ
МƏЛІМДЕМЕСІ
Қазақстан Республикасы Жоғары оқу орындары
қауымдастығы халық қалаулыларының Мəжілісті
таратып, Парламент пен барлық деңгейдегі
мəслихаттардың мерзімінен бұрын сайлауларын
тағайындау туралы бастамасын қолдайды.
Тəуелсіздік тарихының 25 жылында Қазақстан
мемлекеттік құрылыстың ең жауапты кезеңіне
аяқ басып, «Бес институттық реформаның» Ұлт
Жоспарын нақты іске асыруға кірісті. Бұл барша
қазақстандықтардың бірігіп, ауқымды жұмысты
тың қарқынмен қолға алуын қажет етеді. Саяси
науқан болашағы біртұтас елімізді бірлікке бастап,
биік мақсаттар аясында тұтаса түсуіне мүмкіндік
береді.
Сонымен бірге, күллі əлемді құрдымға тартқан
толассыз жаһандық дағдарыстың кезекті толқыны
күшейіп келе жатқанын баршамыз көріп отырмыз. Бұл əлемдік нарықтың ажырамас бөлігіне
айналған Қазақстанға да зардабын тигізбей
қоймайды. Дегенмен, экономикасы нығайып,
аяғынан нық тұра қоймаған кездердің өзінде алапат
дағдарыстарға лайықты тойтарыс берген Қазақстан
бұл қиындықтардан да абыроймен өтеріне сенеміз.
Тек саяси науқандарға уақыт ұттырмай, тезірек іске
кірісуіміз қажет.
Сол себепті, Парламент депутаттарының бастамасына қолдауымызды білдіре отырып, барша
қазақстандықтарды тағдырлы мəселеге үн қосуға
шақырамыз.

Ќамданєан ќапы
ќалмайды

Бұдан төрт жыл бұрын сайланған Парламент
Мəжілісі осы жылдар ішінде өз біліктілігі мен
өз деңгейінде жұмыс атқарды. Олар қабылдаған
бірнеше заңдар қазір ел игілігіне қызмет етуде.
Депутаттардың белсенділігіне қарай оң пікір де,
сын да естіген кездері болды. Əрине, жұмыс,
оның ішінде мемлекет, ел тағдыры үшін жауапты қызмет болғандықтан, халық тарапынан сынпікірлердің болуы дұрыс. Бүгінгі Парламент
Мəжілісі сын тезінен лайықты өтіп, өздерін
жақсы жағынан көрсете алды.
Мəжілісмендердің Елбасына өз өкілеттіліктерін тоқтатып, Мəжіліс
сайлауын мерзімінен бұрын өткізуге үндеу жариялауы да əлемде орын
алып жатқан ахуалдарға қарай отырып, ел қамын ертерек қамдаған
қырағылықтың, жанашырлықтың белгісі деп білемін. Яғни, Қазақстан
Республикасы Парламенті Мəжілісі депутаттарының Парламент
Мəжілісі мен барлық деңгейдегі мəслихаттар депутаттарының сайлауын
мерзімінен бұрын өткізу туралы ойы дұрыс шешім. Бүгінгі Қазақстан
əлем елдерімен тығыз интеграцияға түскен ел, демек олардағы əрбір
маңызды оқиғалар мен жағдайлар біздің елімізге əсерін тигізетіні айтпаса да түсінікті. Сондықтан, өз міндеттерін орындаған Мəжіліс пен
барлық деңгейдегі мəслихаттар депутаттарын мерзімінен бұрын сайлау
дағдарыс кезіндегі кездесуі мүмкін қыспақтың алдын алып, Мемлекет
басшысы тапсырған мемлекеттік бағдарламалар мен тапсырмаларды
ұйымшылдықпен атқарып шығуға сеп болмақ.
Осы орайда, біз бірауыздан бірлікпен үйлесімді іс-шаралар жүргізіп,
дағдарысқа қарсы шараларды тиімді жүзеге асыру үшін кең ауқымды
қоғамдық бірігуіміз қажет.
Амангүл ЖАЙЫЛХАНОВА,
Маңғыстау облысы əкімі аппаратының
«Қоғамдық келісім» коммуналдық
мемлекеттік мекемесінің басшысы.

АҚТАУ.

Толќыннан толќын туады
Біздің еліміз үшін мешін
жылының басындағы елеулі
оқиғаның бірі Мемлекет басшысының «Егемен Қазақстан» газетінде жарияланған
«Ұлт Жоспары – қазақстандық арманға бастайтын жол» атты мақаласы
бол ды. Жалпы, бүгінгінің
шаруасын тиянақтау өз алдына, болашағым қандай болар екен деп толғанбаған елдің жолы
міндетті түрде тұйыққа тірелерін тарихтан жақсы білеміз. Осы тұрғыдан ой
қорытар болсақ, Елбасының халықтың
көкейінде жүрген арман-тілектерін
өзінің жүрегінен өткізіп барып, мойнына бар жауапкершілікті ала отырып
кесімді сөзін, ой-тұжырымын баспасөз бетінде жариялауын бүгінгі мың
құбылған замандағы батыл да көреген
қадамның бірі деп бағалау керек.
Қазіргі таңда Елбасының мақаласы
жер-жерде қызу талқыланып жатыр. Біздің отандастарымыз Тəуелсіз
еліміздің болашағын алыстан болжап, алдымыздағы асқаралы мақсатміндеттерге адастырмай алып барар
бағыт-бағдар сілтеген бұл еңбекке
жоғары баға бергені өз алдына, ең бастысы, нақты қолдау білдіруде.

Қазақстан Рес пуб ликасы Парламенті Мəжілісі мен барлық деңгейдегі мəслихаттар депутаттарының сайлауын мерзімінен бұрын өткізу туралы
үндеуді өз басым ел тағдыры сынға түскен қиын
кезде азаматтық танытқан
ұстаным деп қабылдаймын.
Шын мəнісінде, бүгінгі
Парламент депутаттары ел үшін аса
жауапты кезеңде абырой-беделдеріне
кір жұқтырмай, жемісті жұмыс істеді
деп сеніммен айтуға болады. Дегенмен,
уақыттың бір орында тұрмайтыны
белгілі. Мұның сыртында бүгінгінің
сұранысы мен заман талабын да ескерген жөн. Ол талап қазіргідей жаһандық
мəселелердің өзі шешімін таппай жатқан
аса күрделі кезеңде ел тағдыры мен
мүддесі жолында бар жауапкершілікті
мойнына алуға шамасы мен қабілеті
жететін кадрларды қажет етеді. Яғни,
біздің Парламентке, барлық деңгейдегі
мəслихаттарға жаңаша ойлау жүйесін
меңгерген, мемлекетшіл, шешімгер
жəне білімді кəсіби мамандар келуі керек. Міне, сонда ғана қазақстандық арман – əлемдегі озық 30 елдің қатарына
қосылу сынды асыл мұраттың жолында

табысты еңбек етуге жағдай туады.
Бүгінгі қалыптасқан жағдай тұрғысынан көз жіберер болсақ, Елбасының
мақаласы мен Мəжіліс депутаттарының
үндеуі арасындағы сабақтас байланысты анық байқауға болады. Еліміздің бас
газетінде жарияланған басты мақалада
көрсетілген күрделі міндеттерді орындап, кесек мəселелерді шешу жолындағы
маңызы зор шаруаларға ықпалы мен шарапаты тиюі үшін де жаңа сипаттағы
мықты Мəжілістің болуы керектігі –
заңдылық. Ескінің орнын жаңа басады. Яғни, ақынның тілімен айтқанда,
«толқыннан толқын туып» отыр.
Бұл – біздің қоғамның тамырына қан
жүгіртетін өте қажет дүние. Өзінің тарихи миссиясын адал атқарып шыққан
Парламент Мəжілісінің жұмысын
жаһандық қыспақтарға қарсы тұра
алатын, жаңа міндеттерді орындауға
қабілетті халық қалаулыларынан
тұратын жаңа да кемел депутаттық
корпустың жалғастыруын заңдылық
ретінде қабылдау керек.
Ербол ДҮЙСЕМБАЕВ,
«Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ
филиалы Қарағанды жол бөлімшесінің
директоры, облыстық мəслихаттың
депутаты.
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МЕРЗІМІНЕН БЎРЫН САЙЛАУ –
Аќылєа
ќонымды
ќадам

Жаһандық дағдарыстың күрмеулері алдағы кезде көбейе түспесе, азаймасы белгілі болып отыр.
Сондықтан мəжілісмендердің мына бастамасы ешқандай бір тосын оқиға
емес дер едім. Олар мұндай ұйғарымға бір күнде келмегені де сөзсіз.
Иə, əлемде экономикалық күрделіліктер асқынып, саяси ахуал құбылып
тұрған мына кезеңде Мəжіліс жəне мəслихаттар сайлауын мерзімінен
бұрын, яғни көктемде өткізіп алуды мен де ақылға қонымды деп есептеймін.
Тəуелсіздігіміздің өткен жылдарында мұндай саяси науқандарды
ұйымдастырып, өткізу жөнінде бізде байыпты тəжірибе жинақталды. Демек,
«Ұрыста тұрыс жоқ». Сөйтіп, жыл басынан көңілді бірлеп алып, сайлаудың
қорытындысымен келетін жаңа күш, жаңа ой, жаңа тегеурінге сенім жүктеп,
алдағы мұрат-межелерге қарай қарымды қадам жасаған жөн.
Құрманғазы ҚУАНЫШƏЛИЕВ,
Тайпақ орман жəне жануарлар дүниесін қорғау
жөніндегі мемлекеттік мекемесінің директоры.

Батыс Қазақстан облысы,
Ақжайық ауданы.

Таєдырлы кезеѕдегі
таєылымды шешім

Мен қолым қалт етсе, «Егемен Қазақстан» газетінің
сайтына кіріп, елдегі жаңалықтарды уақтылы білуге
тырысамын. Еліміздің бас басылымының сайтынан Қазақстан Республикасы Парламенті Мəжілісі
Қазақстан халқына, Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевқа
өзін-өзі тарату жөнінде үндеу жолдағанын оқып,
халық қалаулыларының бұл қадамына тəнті болдым. Телеарналардағы жаңалықтардан тағы бір
мəрте тыңдап, мəжілісмендердің мерзімінен бұрын
сайлау өткізу туралы тарихи шешім қабылдағанына
көзім жетті.
Əлемдік қаржы дағдарысы тек біздің елде ғана емес, азуын айға білеген
алпауыт мемлекеттердің өзін абыржытып отырғаны бесенеден белгілі.
Дүниежүзінде жаңа жағдай қалыптасып отыр. Рас, Қазақстанның бұған
дейінгі дағдарыстардан ат-көлігі аман өткенін білеміз. Əрине, оның Елбасы
Нұрсұлтан Назарбаевтың көсемдік көрегендігі жəне сарабдал саясаткерлігі
арқасында мүмкін болғанын айтуға тиіспіз. Мемлекет басшысы бұл жолғы
дағдарысты да еркін еңсерудің ендіктерін «Бес институттық реформаны
жүзеге асыру бойынша 100 нақты қадам» Ұлт Жоспарында, «Қазақстан жаңа
жаһандық нақты ахуалда: өсім, реформалар, даму» атты Қазақстан халқына
Жолдауында айқындап берген болатын. Енді «Ұлт Жоспары – қазақстандық
арманға бастайтын жол» бағдарламалық мақаласында дағдарысты еңсерудің
тетіктерін тəптіштей таразыға салып, нақтылы жүзеге асырудың нақты жолдарын ұсынды. Бұл бағытта халық қалаулыларының Президент алға қойған
міндеттерді ортақ ойласып шешуге жұмылуы қайтарымды болмақ. Шынында
да, қазір арқаны кеңге салатын уақыт емес. Ұлт Жоспарын жүзеге асыруға
бекемдік пен белсенділік қажет. Кəсіби Парламент жасақтау бұл уақыт талабы. Осыны түсінген Парламент Мəжілісі депутаттарының бастамасы қолдауға
əбден лайық. Бұл арада əркімнің жеке бас пайдасы емес, елдіктің көрініс беруі
қуанышты. Елдің ертеңі үшін жұмыс істейтін халық қалаулыларының күрделі
жағдайда қынулы қимыл көрсететіндей қауқары болғаны ұтымды болмақ.
Əлемдік экономикаға тығыз интеграцияланған Қазақстанның белгілі
бір қиындықтарды бастан өткеруі табиғи жайт. Дағдарысты еңсерудің
ішкі мүмкіндіктері жеткілікті. Тек соның бастау бұлақтарын тауып, ішкі
резервтерді тиімді пайдалануға жол сілтейтін, бағыт-бағдар беретін жүйе
болуы керек. Жаңарған Мəжіліс пен мəслихаттар дағдарыс жағдайында
алдан шығатын күрделі міндеттерді шешуге күш салатын болады. Халық
мерзімінен бұрын өткізілетін Мəжіліс жəне мəслихаттар сайлауында мұндай
депутаттарға дұрыс таңдау жасайды деп ойлаймын.
Халық сенім артқан азаматтардың дағдарыс жағдайында дамуға бағыт
ұстап отырған бүгінгі жағдайды жете түсінгені көңілді орнықтыра түседі.
Қаржы қиындығына қарсы тұру үшін тұрақтылық пен тастүйін тегеурінді
іс-қимыл қажет. Мəжіліс депутаттары осындай батыл бастама жасау арқылы
елдің ертеңін, халықтың қамын ойлайтындықтарын айқын аңғартты. Бұл шын
мəнінде тарихи да, тағылымды шешім болғанын жұртшылық айқын сезіп отыр.
Жаңаша жұмыс істеуге машықтану дамыған 30 елдің қатарына енуге
екпін берері сөзсіз. Біз экономиканы дамытуға байланысты неғұрлым жаңаша
ойлап, дағдарыстың мүмкіндіктерін кəдемізге жаратсақ қана қиындықтан
қиналмай шығамыз. Елбасы дағдарысты еңсерудің барлық негіздері мен
қағидаттарын нақтылап берді. Енді барлығымыз Елбасы қасынан табылып,
еліміз үшін ерен қимыл көрсетуіміз керек. Бұл бағытта ортақ Отанымыз –
Қазақстанның қарқынды дамуы жолында баянды бастама көтеріп отырған
мəжілісмендерді қолдап қана қоймай, мерзімінен бұрын өтетін сайлауда
елдің ертеңі жолында қажырлы қайрат көрсететін азаматтарға таңдау жасалатынына сенім артамыз. Мұның өзі елдіктің өнегесі, мемлекетшіліктің
үлгілі үрдісі болды деу орынды болмақ. Мерзімінен бұрын сайлау өтіп жатса
жаңа күш, тегеурінді толқын келеді деп үміт артамыз.
Қасымжан БАЙСАДАҚОВ,
Қазақстан Журналистер одағы Ақтөбе облыстық
филиалының төрағасы.

АҚТӨБЕ.

Елбасы їдесі ел ішінде

Қарағандыдағы «Фитохимия» халықаралық ғылыми-өндірістік
холдингінде ел Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың «Ұлт Жоспары –
қазақстандық арманға бастайтын жол» атты «Егемен Қазақстан» газетінде
жарияланған мақаласын талқылаған жиын өтті.
Мəні терең бұл шараға «Фитохимия» холдингінің жетекші ғалымдары,
ғылыми қызметкерлері, докторанттар, магистранттар, жас мамандар
жəне Қарағанды фармацевтикалық зауытының инженер-техникалық
қызметкерлері, жиыны 100-ден астам адам қатысты.
Қайрат ƏБІЛДИНОВ,
«Егемен Қазақстан».

Елбасы мақаласын талқылау жиынын
«Фитохимия» холдингінің басқарма төрағасы,
ҚР Еңбек сіңірген қайраткері, ҰҒА академигі, химия ғылымдарының докторы, профессор Серғазы
Əдекенов ашып жүргізіп отырды.
Жиында «Фитохимия» холдингінің бас ғылыми хатшысы, химия ғылымдарының кандидаты Гүлім Мұқышева баяндама жасап, жарыссөзге
зертхана меңгерушісі, химия ғылымдарының
докторы, профессор Бораш Төлеуов, Қарағанды
фармацевтикалық зауытының директоры, фармацевтика ғылымдарының докторы Евгений
Толоконников шығып сөйледі.
Гүлім Мұқышева өз баяндамасында Елбасы
мақаласында айтылған көкейкесті жəне өміршең
мəселелерге жеке-жеке тоқталып, олардың мəнмағынасын терең талдап түсіндірді. Əсіресе,
мемлекеттік қызмет реформасын іске асыру,
мемлекеттік қызметкерлердің еңбекақысын
төлеу, сыбайлас жемқорлықтың алдын алу шараларын жетілдіру, құқықтық тəртіпті қамтамасыз
ету, еліміздің индустриялануын тиімді жүргізу
жəне экономикалық даму, қазақстандықтардың
денсаулығын нығайту жəне өмір сүру деңгейін
көтеру үшін отандық дəрілік препараттар өндірісін
ұйымдастыру туралы маңызды міндеттердің күн
тəртібінде өткір тұрғанын ерекше атап өтті.
Инвестициялық саясаттың негізгі бағыттарының
бірі ретінде техникалық жəне кəсіптік білімді
дамыту, жоғары оқу орындарының ғылыми
ұйымдармен жəне өндіріспен ықпалдастықта
жұмыс істеуі, «Барлығы үшін тегін кəсіптіктехникалық білім» атты жаңа жобаны жүзеге
асыру мəселелері де талқылаудан тыс қалмады.
Сондай-ақ, Гүлім Мұқышева «Фитохимия»
халықаралық ғылыми-өндірістік холдингі мен
Қарағанды фармацевтикалық зауытының базасында Қарағанды облысында фитофармацевтикалық
кластер құру мəселесіне баса назар аударды. Бұл
кластер отандық фармацевтика саласының дамуы

үшін консорциум түрінде жұмыс істейтін болады. Фитофармацевтикалық кластерді дамыту
бағдарламасы бойынша отандық фармацевтикалық
өндіріс үшін инженерлік қызметкерлер құрамын
даярлау жəне қайта даярлау қарастырылған.
Елбасы мақаласында айтылғандай, қазіргі
таңда елімізде Дүниежүзілік банкпен бірлесе
отырып «Технологияларды коммерцияландыру» бағдарламасы жүзеге асырылуда. Аталған
бағдарлама бойынша 65 ғылыми жоба орындалу
үстінде. «Фитохимия» холдингі фармацевтикалық
өндіріске инновациялық технологияларды
əзірлеп, енгізу үшін өзінің ғылыми жəне ғылымитехникалық қызмет нəтижелерін коммерцияландыру жəне инвестицияларды тарту бойынша
жұмыстар жүргізеді. 2015 жылдың желтоқсан
айында «Фитохимия» холдингіне Карачи
университеті химия жəне биология ғылымдары
халықаралық орталығының директоры, профессор Мухаммад Икбал Чоудхари (Пəкістан)
іссапармен келді. Белгілі ғалым сол сапардың
қорытындысында «Фитохимия» холдингінің
ғылыми-инновациялық əлеуетіне оң баға беріп,
холдингті COMSATS қорының құрамына кіргізуді
ұсынды. Ал COMSATS қорының басты мақсаты
– ғылым жəне техника саласы бойынша ислам
мемлекеттері арасындағы ынтымақтастықты
нығайту жəне бірегей ғылыми-зерттемелерді
қаржыландыру. Сондай-ақ, қор ғылым жəне
инновациялық технологияларды дамыту үшін,
сонымен қатар, жас мамандарды химия жəне
фармакология салалары бойынша дайындау үшін
гранттар бөледі.
Холдинг қызметкерлері «Бес институттық
реформаны жүзеге асыру бойынша 100 нақты
қадам» – Ұлт Жоспары негізіндегі «Фитохимия»
холдингінің алдында тұрған міндеттерді саралап,
оларды орындау барысында тиімді болар-ау деген
өз ұсыныс-пікірлерін білдірді.
ҚАРАҒАНДЫ.

Тґменгі палата
тарихи миссиясын атќарды
Бүгінгі экономикалық ауыртпалық жалғыз Қазақстанды ғана емес, бүкіл
əлемді шырмап тұрғаны ақиқат. Десе де, елімізде оған қарсы бағдарламалар
қабылданып, дағдарыстың салқыны мен салдарын болдырмауға арналған
түрлі іс-шараларды қолға алдық. Елбасымыз Ұлт Жоспарын қабылдап, баршамыз бірігіп орындауымыз тиіс «100 нақты қадамды» бекітті. Мемлекет
басшысының Қазақстан халқына арнаған дəстүрлі Жолдауында да, жуырдағы
мақаласында да бұл аядағы міндеттер одан əрі саралана, нақтылана түсті.

Əрине, қазіргі Парламент
өз кезеңіндегі барлық
міндеттемелерді орындады.
Заңнамалық жүйеміз қалыптасты,
нығая түсті. Төменгі палата тарихи миссиясын атқарды. Депутат
В.Косарев бүгінгі Мəжілістің
бес институттық реформаны жүзеге асыруға арналған

80-дей заң қабылдағанын айтты. Жол карталарына жол ашты.
Сондықтан, алдағы уақытта
Мəжіліс құрамының өзгеріссіз
қалуы пайдасыз болар еді. Яғни,
заң шығарушы орган жаңа
жетістіктерге жету үшін жаңарып,
түлеп отыруы қажет. Заңнамалық
актілер, заң жобалары жетіле

түсуі үшін халықпен, үкіметтік
емес ұйымдармен, бизнесқауым дастықпен тығыз байланыста жұмыс жүргізілуі қажет.
Бұл жер гілікті мəслихаттарға
да қа тысты. Мұның барлығы
қазіргі дағ дарыстың алдын
алуға көмектеседі. Жұмылған
жұдырықтай бір болғанда біздің

бағындыратын биігіміз де жоғары
болмақ.
Сондықтан, Мəжілістегі «Нұр
Отан», «Ақ жол» жəне Қа зақстанның коммунистік-ха лық
партиясы фракцияларының өкілдері жариялаған қазіргі Парламентті

тарату жəне мерзімінен бұрын сайлау өткізу жөніндегі қажеттіліктен
туындаған үндеуін қолдаймын.
Иə, сайлауды тезірек өткізіп
алсақ, алдымыздағы мақсатміндеттерді жүзеге асыруға да
уақыт əрі күш-жігер табылатыны
анық. Бұл елімізді дағдарыстан
алып шығуға тиімді жол ашатын
нақты қадам болар еді.
Қазақстанды жаңғыртудың
жаңа кезеңі басталған сəтте
Президент алға қойған барлық
бағыттағы тапсырмаларды таптұйнақтай орындаудың маңызы зор. Сондықтан, аталған
үндеудің дағдарыстың салмағын
жеңілдететін тарихи маңызы болуы ықтимал.
Олег ЧЕРНЫШОВ,
Шығыс Қазақстан
облысы талдау жəне болжау
институтының директоры.

ӨСКЕМЕН.

Дїниежїзі ќазаќтары
ќауымдастыєыныѕ
Парламент Мəжілісі мен барлыќ
деѕгейдегі мəслихаттар депутаттарыныѕ
сайлауларын мерзімінен бўрын ґткізу
туралы бастаманы ќолдау туралы
МƏЛІМДЕМЕСІ

Дүниежүзі қазақтарының қауымдастығы депутаттардың
Парламент Мəжілісі мен барлық деңгейдегі мəслихаттардың сайлауын мерзімінен бұрын өткізу туралы бастаманы қолдауды өзінің
азаматтық борышы деп санайды.
Тəуелсіздік таңы атар тұста, ең алғашқы қоғамдық ұйымдардың
бірі болып құрылған Дүниежүзі қазақтарының қауымдастығы
Қазақстанның атамекеннен жырақта тұратын əлем қазақтарымен
өзара байланысын қамтамасыз етеді.
Азаттықтың алғашқы күндерінен бастап елімізге əлемнің əр
қиырынан 1 миллионға жуық қандасымыз көшіп келді. Бүгінде
олар қоғамның түрлі салаcында жемісті еңбек етіп, қастерлі
Қазақстанымыздың дамуына сүбелі үлестерін қосуда. Сонымен
бірге, шет мемлекеттерде тұратын бауырларымызбен тығыз рухани
қатынас орнады. Қазір Ұлы Дала елінен тысқары жердегі əрбір қазақ
тарихи Отанының қамқорлығын сезінуде. Олар атамекенінің өсіпөркендеп, «Мəңгілік Ел» болуына тілектес. Бұл бес институттық
реформаны жүзеге асырудың Ұлт Жоспары мен дағдарысқа қарсы
стратегияның табысты жүзеге асуына тікелей байланысты. Еліміз
үшін тағдырлы маңызы бар осы екі міндетті мүлтіксіз орындау үшін
халықтың жаңа сенім мандатына ие болған президенттік реформалар Парламенті қажет.
Осыны ескере отырып, Дүниежүзі қазақтарының қауымдастығы
Мəжіліс пен барлық деңгейдегі мəслихаттар депутаттарының сайлауын мерзімінен бұрын өткізу туралы бастаманы толығымен
қолдай отырып, барша отандастарымызды оның жүзеге асуына
үлес қосуға шақырады.

Жаѕа ўрпаќќа
жаѕару тəн
Қазіргі депутаттар, өз сөздерімен
айтар болсақ, өз міндеттерін толығымен
атқарды, қоғамдағы
өзгеріс терге орай
ендігі жерде жаңа
леп, жаңа тыныс керек.
Қайсыбір нəрсе ні, мəселені болмасын белгілі бір уақытпен
шектейтініміз рас. Алайда, кейде шектелген сол уақыттың
өзі көп, енді бірде аз болып
жатады. Осы реттен келгенде
жаһандық деңгейдегі əралуан
саяси оқиғалар, экономикалық
жағдайлар, қалыптасып отырған
қоғамдық көңіл күй басқаша
қарауды – жаңа бір өзгерістерді
талап етеді. Айналада болып
жатқан қоғамдық құбылыстардың
жылдамдығына қарап, уақыттың
шапшаңдығына таңғаласың.
Бүгінгі заман қасаңдықты,
жайбасарлықты көтермейді.
Уақытпен ілесіп отыру үшін де
белгілі бір шапшаңдық керек.
2016 жылдың басы еліміздің саяси өмірінде жаңа
жаңалықтармен басталуда. Бұл
жаңалықтар мемлекеттік қызметті де, өндірісті де, ауыл
шаруашылығын да, бизнесті де,
білім мен мəдениетті де, сот пен
құқық қорғау орындарын да, т.т.
реформалауды қамтиды. Тіпті,
жол мен көлік қатынасының өзі
де Қазақстан экономикасының
əлемдік экономикада өзіндік
орын алуына, себебі тиіп табыс
көзі болғалы отыр.

Ел экономикасын
дамыту болашағы
бағытындағы 100
нақты қадам – Ұлт
Жоспары бүгінгі
қоғам дамуына жаңа
əрекеттерді, жаңа
іс-қимылды қажет
етеді. Сондықтан, депутаттар Мəжілісті
тарату жөнінде Елбасына арнайы үндеу жариялады. Ол Үндеуде: «... Біз парламенттік аламанға қатысуға
жəне мемлекеттік стратегия
мен саясатты жүзеге асыру
жауапкершілігінің бір бөлігін
өзіне алуға дайын екендіктерін
сан рет мəлім еткен барлық саяси партияларды адал жəне ашық
күреске – жаңа сайлауға қатысуға
үндейміз. Сонымен қатар, біз
еліміздің барлық қоғамдық
бірлестіктері мен үкіметтік емес
ұйымдарын, барша азаматтарды
біздің бастамамызды қолдауға
шақырамыз. Біз ел дамуының
жаңа жəне жауапты кезеңіне аяқ
бастық жəне онда бірлігіміз бен
тұтастығымызды нығайта түсу
арқылы ғана өз жетістіктерімізді
қорғап, Отанымызды дамудың
жаңа белестеріне шығара аламыз.
Біздің Қазақстанымыз – біздің
ортақ үйіміз! Біздің Отанымыз
бір, Тағдырымыз бір!» делінген.
Ал бұл бастаманы қоғам түгелдей
құптайтынына күмəн жоқ.
Сəрсенкүл БИҚОЖА,
«Ақмешіт ақшамы» газетінің
бас редакторы.

ҚЫЗЫЛОРДА.
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ЖАЅЄЫРУЄА БЕЛ БАЙЛАУ
Біз їшін
əр кїніміз
ќымбат

Қазақстан Республикасы Парламент Мəжілісі
депутаттарының Парламент Мəжілісі мен барлық
деңгейдегі мəслихаттар депутаттарының мерзімінен бұрын сайлауын өткізу
туралы бастамасын қолдаймыз. Шынында, Қазақстанның жаңа жаһандық
сын-қатерлерді еңсеретін нақты жоспары, жаңа жаһандық нақты ахуал жағдайында дамуы туралы стратегиясы мен нақты Ұлт Жоспары бар.
Əрбір саланы елеп-екшеп, артық-ерекшелігін, кем-кетігін назарында ұстап,
əрдайым соны ұсыныстар мен тың идеяларды ортаға салып, халықтың
жұмыла жұмыс істеуіне негіз болып отырған Ұлт Жоспары күрделі кезеңдегі
күре жолды тағы бір мəрте айқындап берді.
Еліміз ұлы мақсаттарды жүзеге асыруда. Қазақстан əлемдегі аса дамыған
30 мемлекеттің қатарына қосылуды жоспарлап отырған ел. Ендеше,
келешегіміздің кемелдігіне алаңдап отырған халық қалаулыларының
бастамасына қолдау білдіріп, болашақтағы жемісіміз нəрлі болу үшін
атсалысқанымыз абзал демекпін. Яғни, 2016 жыл – Қазақстан халқы үшін
маңыз беріп, мазмұнын айқындайтын ең мəртебелі жыл болуы тиіс. Ғұмырлы
ел болайық деген асқақ рухта Тəуелсіздіктің тұғырын орнықтырып, негізін
қалағанымызға, дүниежүзіндегі дербес мемлекеттердің қатарына енгенімізге
25 жыл толады. Біз үшін əр күніміз қымбат.

Жамбыл облысы.

Суреттерді түсірген Ерлан ОМАРОВ.

Ўлттыќ даму ќўзыреттілігі

Кез келген ұлт, ел үшін
өзіндік өсу, өзіндік талпыныс,
өзіндік өмір сүру бағыты керек
жəне мұндай əрекет міндетті
түрде болады. Онсыз ұлттың
өмір сүруі де мүмкін емес. Ал
Қазақ елі үшін бұл – тіптен,
қажеттілік. Ұлт Жоспарының
болуы болашақ үшін белгілі
бір өмірлік бағытты ұстанатын
«Темірқазық» іспеттес.
Сондықтан, Қазақстан Республикасының
Президенті Н.Назарбаевтың «5
институттық реформаны жүзеге асыру
бойынша 100 нақты қадам» атты Ұлт
Жоспары ресми, саяси, экономикалық,
əлеуметтік, мəдени, білімдік мазмұнды
тұтастай қамтитын ірі тарихи құжат болып
табылмақ. Бұл жоспарды Елбасының 2015
жылғы «Қазақстан жаңа жаһандық нақты
ахуалда: өсім, реформалар, даму» атты
халыққа Жолдауының ішкі құрылымдық
тармағы деп те, Жолдаудың тақырыптық
жалғасы деп те қабылдауға болады.
Жолдау да, Ұлт Жоспары да – 25 жыл
өз еркімен өмір сүріп отырған Қазақ елінің,
ондағы халықтың ХХІ ғасырдағы өмір
сүруін тарихи тұрғыдан ашып көрсететін
ұрпақ алдындағы деректі дəлеліміз.
Ендігі жерде əр қазақстандық жоспарлық
бағдарламаның əрбір қадамын келешекке түсіндіріп, жүзеге асырылуына өз
кəсібімен, мамандығымен, шеберлігімен,
білімімен, қабілетімен, іскерлігімен атсалыса білуі тиіс. Себебі, оны жеке Үкімет немесе Мемлекет басшысы ғана іске асыруы
мүмкін емес. Ең бастысы, бағыт бар, сол
бағытты қоғамды жаңаша құруда қолдана
білу – қажетті нəрсені көре білу деген

сөз. Елбасының ұлттық даму
үшін осындай нақты жұмыс
жоспарын ұсынуы халықты
алға серпіліспен, сеніммен
өмір сүруге жетелейді. Бұл
талқыланып отырған Ұлт
Жоспарының əрбір жолында айқын көрініс тауып отыр.
Оның астарында мемлекет
жасампаздығы, ұлт дамуы мен
халықтың рухани, мəдени,
білімдік жағынан өсуі жатыр.
Жоспар жайдан-жай құрыла салмағаны
түсінікті. Мұнда ел жағдайы, мемлекеттің
ішкі-сыртқы саясаты, білімдік, ғылымдық,
əлеуметтік, мəдени, дəулеттік, табиғи
қор факторлары тұтастай ескерілген.
Елді ойландыратын түйткілдер жоспар
мазмұнынан тыс қалмағанын құжатты
терең зерделеп, саралау арқылы көз
жеткізуге болады. Жоспарға іліккен
əрбір заңдық қадам елдің көкейкесті
мəселесімен сай келеді. Ал тарихи
құжаттың басты мақсаты да сол – халық,
ел ойынан шыға білу. Нақтыласақ, Ұлт
Жоспары бағдарламасынан тəуелсіз, еркін
өмір сүретін мемлекеттің жəне ондағы
қоғамның жаңа көзқараста өмір сүруіне
ықпал жасап, негізін жасап беру мақсатын
түсінеміз.
Ұлт Жоспары 5 реформалық мазмұнда
белгіленіп, соның əрқайсында ауқымды
мəселелер қозғалады.
«Мемлекетті кəсібилендіру» 1-реформасы он бес өзекті мəселені негізгі
нысанаға алып, Қазақстандағы лауазымдық
құзыреттілік танымын шешуді көздейді.
Лауазымдық құзыреттілік үшін аталған
қадамның əрқайсысы маңызды, оның

Ќазаќстан Фермерлер
одаєыныѕ Ќазаќстан
Республикасы Парламентініѕ
Мəжілісі мен барлыќ
деѕгейдегі мəслихаттар
депутаттарыныѕ мерзімінен
бўрын сайлауларын ґткізу
жґніндегі бастаманы ќолдау
туралы
МƏЛІМДЕМЕСІ

Қазақстан Фермерлер одағы атынан Қазақстан
Республикасы Парламенті Мəжілісі жəне барлық
деңгейдегі мəслихаттар депутаттарының мерзімінен
бұрын сайлауын өткізу жөніндегі бастаманы
қолдаймыз. Əлемдік экономикалық дағдарыс ахуалы жағдайында еліміздің аграрлық саласының
еңбеккерлері ел экономикасында терең сілкіністерді
болдырмау жөніндегі ықпалды жəне тиімді
шараларды қабылдау үшін қолда бар барлық
мүмкіндіктерді жұмылдыруға деген ұмтылысты
барынша қолдайды.
Саяси жəне экономикалық тұрақтылықты қолдай
отырып, Фермерлер одағы тəуелсіз Қазақстанның
жетістіктерін сақтауға жəне дамытуға бағытталған
Елбасының стратегиялық бағытын жалғастыруға
деген ұмтылысқа бірігуді жақтайды.
Бүгінгі бүкіл əлем жəне Қазақстан үшін күрделі
болып отырған жағдайда халық сенімінің мандатын қуаттаудың жəне дағдарысқа қарсы шешуші
іс-қимылдарға кірісудің маңызы зор.
Барлық қазақстандықтарды Парламенттің жəне
барлық деңгейдегі мəслихаттардың мерзімінен
бұрын сайлауын өткізу жөніндегі бастаманы
қолдауға шақырамыз.

ішінде нəтиже – еңбекақы; нəтиже – төлем;
өңірлік үйлестіру коэффициенті, Əдеп
кодексі сатылары мемлекеттік қызметтегі
лауазымдық жүйені реттеуде негізгі
өлшем болып табылмақ, əрі кез келген
қызметкердің кəсібилігі мен біліктілігі
жағынан лауазымдық құзыреттілігіне сай
болуын талап етеді.
«Заң үстемдігін қамтамасыз ету»
2-ре фор масы он тоғыз басты өлшемді
белгілеп, заңдық құзыреттілікті арттыру мен соған орай біліктілікті жетілдіру
мəселесін оңтайландырып, қоғамдық
қатынасты құқықтық, заңдық тұрғыдан
реттеуді оңтайландыруға жетелейді.
«Заң үстемдігі» реформасында 3 сатылы сот төрелігі, халықаралық заңгерлік
кеңестің құрылу мəселесі, қоғамдық кеңес
жүйесі; қылмыстық құқық бұзу картасы; əлеуметтік оңалту жүйесінің алға
қойылуы халықтың өмірлік талабымен
сай келеді. Əрбір қоғам мүшесі қоғамдағы
қарым-қатынас, заң білу құзыреттілігін
осы екінші реформа арқылы кеңейте
алады.
«Индустрияландыру жəне экономикалық өсiм» 3-реформасы елу сатылы
өлшемді қамтыған. Аталып отырған реформада адам капиталы сапасы мен 12
жылдық білім берудің кезеңдік енгізілуі,
табысты мектептерді ынталандыру; 10
алдыңғы қатарлы колледж бен 10 ЖООда білікті кадр даярлау; «Назарбаев
Университет» тəжірибесімен ЖООының академиялық жəне басқарушылық
дербестігін кезең-кезеңмен кеңейту;
білім беруде жоғары сынып пен ЖООда ағылшын тілінде оқытудың кезеңдік
жүйесі өлшемдік қағидаттарының да ұмыт

Ќазаќстан жастары
Конгресініѕ Ќазаќстан
Республикасы Парламентініѕ
Мəжілісі мен барлыќ деѕгейдегі
мəслихаттар депутаттарыныѕ
мерзімінен бўрын сайлауларын
ґткізу жґніндегі бастаманы
ќолдау туралы
МƏЛІМДЕМЕСІ

Еліміздің жастар ұйымдары атынан Қазақстан
жастарының конгресі Парламент Мəжілісі депутаттарының
Парламенттің жəне барлық дəрежедегі мəслихаттардың
мерзімінен бұрын сайлауын өткізу жөніндегі бастамасына
қолдау көрсетеді.
Біз бесінші шақырылымдағы Мəжіліс депутаттарының
атқарған жұмысына жоғары баға береміз. Осы құрамдағы
депутаттардың қызметінің барысында жастардың
азаматтық, əлеуметтік жəне экономикалық белсенділігін
арттыру үшін құқықтық база қалыптастыру жөнінде орасан
зор жұмыс атқарылды.
«Мемлекеттік жастар саясаты туралы» жаңа заң
қабылданды. Сонымен бірге, мемлекет өміріндегі азаматтық
қоғамның рөлін арттыруға жастардың гуманитарлық
əлеуетін арттыруды қамтамасыз ететін бірқатар маңызды
бастамалар іс жүзіне асырылды.
Мерзімінен бұрын сайлау өткізу жөніндегі бастамаға
байланысты жасалған қадам депутаттардың азаматтық
бастамаларды кеңейту үшін жаңа мүмкіндіктер ашуға
деген ұмтылысын көрсетеді. Бұл қадам үлкен реформалар тұсында жəне дағдарысқа қарсы шараларды іс жүзіне
асыру барысындағы заңды қадам болып табылады. Ол
депутаттардың сенім мандатын жаңартуға, сонымен бірге,
басты заң шығарушы органға жаңа күштерді тартуға ықпал
ететін болады.

қалмауы көңілді жадыратады. Мұнда педагогтар мен ғалымдар үшін маңыздысы
оқу, оқыту, ғылыми кадр, ағартушылық,
ғылыми жұмыс құзыреттіліктерінің артуы
болып табылады. Сондықтан, педагогтар
мен ғалымдар бұл қадамдарды іске асыруда білгірліктері мен іскерліктерін барынша
танытуға кіріседі де, білімдік, ғылымдық
аяда құзыреттіліктерін жүргізе алады.
«Біртектілік пен бірлік» атты 4-реформасында алты сатылық өлшем
қарастырылып, бірлік, ынтымақтастық,
ұлттық, бұқаралық ақпараттық байланыс талаптарын игерту көзделеді. Бұдан
ел басшыларының ұлттық, татулық
пен бірлестік, тіл, сөз бостандығы үшін
құзыреттілікті кеңейтуге жол салып
отырғанын көреміз.
5-реформа «Есеп беретін мемлекеттік
қалыптастыру» бағытының мəнділігі
мемлекеттік аппарат жұмысын бағалаудың
жаңа жүйесінің; «Ашық үкімет»
мəселесінің; мемлекеттік басшылар мен
ЖОО басшылары есебінің; мемлекеттік
пен əкімдік жанындағы қоғамдық кеңестің
халық алдында онлайндық тұрғыда
қойылуымен көрінеді. 5-реформаны оқып,
таразылау арқылы мемлекеттің, мемлекет
басшыларының есеп беру құзыреттілігінде
біліктілік жəне талдау жасай білу талап
етілетінін байқаймыз.
Жалпы, талқылауға түсіп отырған
Ұлт Жоспары бағдарламасы Қазақстан
халқына өмір сүру құзыреттілігін жанжақты игертіп, адамзаттық, ұлттық бағыт
ұстануына ықпал жасайды.
Ырысгүл ШАҚАМАН,
Павлодар мемлекеттік педагогикалық
институты қазақ тілі жəне
əдебиеті кафедрасының профессоры,
филология ғылымдарының
кандидаты.

Халыќаралыќ «Ќазаќ тілі»
ќауымдастыєыныѕ
МƏЛІМДЕМЕСІ

Халықаралық «Қазақ тілі» қауымдастығы
Парламент депутаттарының Мəжілісті тарату жəне
Парламент пен барлық деңгейдегі мəслихаттардың
мерзімінен бұрын сайлауын тағайындау туралы
бастамасын қолдайды.
Қазақстан Тəуелсіздігінің 25 жылдығы
мемлекетті түбегейлі жаңғыртудың шешуші
кезеңіне жəне əлемдік қаржы-экономикалық
дағдарыстың күшейген шағына тұспа-тұс келіп
отыр.
Еліміз мерейлі белес жылында аса жауапты екі
емтиханнан да абыроймен өтуі қажет. Парламент
депутаттары өткен жылы 5 институттық реформаны заңнамалық қамтамасыз ету бағытында орасан
жұмыстар атқарды. Енді оны нақты іс жүзінде
жүзеге асыру кезеңі келді.
Біз құрамы қайта жаңғырған Мəжіліс Ұлт
Жоспарын жүзеге асыруға жəне «Қазақстан-2050»
Стратегиясының асқақ міндеттерін мүлтіксіз
орындауға серпін береді деп санаймыз.
Сонымен бірге, əлемдік экономиканың беталысына қарасақ, алдымызда ең күрделі, қиын
кезең тұр. Ендеше, жаһандық дағдарыстың келесі,
қуатты толқыны келмей тұрып, еліміздің сайлау науқанынан тезірек өтіп алғаны жəне басқа
ештеңеге алаңдамай, дағдарысқа қарсы шараларды
мұқият жүзеге асырғаны маңызды деп есептейміз.
Осындай пайымдарды ұстана отырып, біз –
халықаралық «Қазақ тілі» қауымдастығы отандастарымызды ел тағдырына бейжай қарамай,
халық қалаулыларының бастамасын қолдауға
шақырамыз.

Тұрсынбек СҰЛТАНБЕКОВ,
журналист.

Бірден-бір
дўрыс шешім
Қазақстан Республикасы Парламенті Мəжілісінің
Қазақстан халқына, Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевқа
өзін-өзі тарату туралы үндеуінің мəтінімен танысып, бірден-бір дұрыс шешім деген тұжырымға
келдім. Қазақстандықтар мерзімінен бұрын сайлау өткізу тəжірибесін жақсы біледі. Талай күрделі кезеңдерде Парламент
Мəжілісін тарату жөніндегі ұсыныстар қабылданып, қиын тығырықтан жол
тауып шыға алғанымызды ескеретін болсақ, қазір қалыптасқан жағдайдың
аса күрделі екенін ескермеуге əсте болмайды. Мəжіліс депутаттарының
барлық деңгейдегі мəслихат депутаттарының мерзімінен бұрын сайлау
өткізу туралы үндеуінде айтылғандай, өзге əлем елдері секілді Қазақстан да
күрделі кезеңге тап болып отыр. Дүниенің төрт бұрышын қыспаққа алған
дағдарысты еңсеру үшін ел ішіндегі ұлттық бірлік, экономикалық қапысыз
тастүйін дайындық ауадай қажет екені айтпаса да түсінікті. Қолға алынған
реформаларды жүзеге асырудың басым бағыттары елімізде барлық салалар
бойынша қамтылған. Бүгінгі күні республика тұрғындары Елбасының Ұлт
Жоспарын мүлтіксіз орындауға жұмыла кіріскен.
Десек те, Президент ұсынған жаңа бағдарлама – бес институттық реформаны дəйектілікпен орындау үшін тың күштер қажет-ақ. Сондықтан,
кəсіби біліктілігі жоғары жаңа Парламент қалыптастыру, оның құрамын
жастармен, əртүрлі мамандық иелерімен толықтырудың оңтайлы сəтін
тиімді пайдалана білсек, ұтарымыз көп болмақ. Осылайша халықтың саяси шешім қабылдауына мүмкіндік берілсе, сын-қатерлерді болдырмаудың,
алдын алудың жаңа жолдары табылары сөзсіз.
«Кеңесіп пішкен тон келте болмас» дегендей, Мəжілістегі үш фракция мен Қазақстан халқы Ассамблеясының депутаттардың уəкілеттігін
мерзімінен бұрын тоқтату туралы үндеуі ел қамын ойлаудан туған парасатты шешім екенін баса айтқым келеді.
Бақытжан СƏМИЕВА,
Солтүстік Қазақстан облыстық мəслихатының депутаты,
Іскер əйелдер қауымдастығының төрайымы.

ПЕТРОПАВЛ.

Ўлт Жоспарын
кəсіби мамандар
орындайды
Елбасымыз дағдарыстың өте ауыр жүретіндігін
қаржылық қарбалас, қиындықтар басталмай
тұрып-ақ ескерткен. Дүниежүзілік сауда ұйымына
кіргенде бəсекеге қабілетсіз кəсіпорындарымыздың
көбі жұмысын тоқтататындығын да жасырмаған.
Сол кезең келді. Өндірісін əлі жолға қойып
үлгермеген, шикізатқа тəуелді елдердің көбі сансырап қалды.
Алайда, стратегиялық Ұлт Жоспары бар,
мақсаты айқындалған Қазақстан «100 нақты қадам» бағдарламасын іске
асыру арқылы аз шығынмен дағдарыстан шығуды көздеп отыр. Ал дағдарыс
соққыларын еңсеру үшін кəсіби біліктілігі күшті, экономикалық қабілеті
мықты, əлемдік өзгерістер жағдайында жұмыс жасай алатын Парламенттің
керектігі күн тəртібінде тұрған.
Сондықтан Парламент депутаттарының Мемлекет басшысы Нұрсұлтан
Назарбаевқа мəжілісті тарату жəне түрлі деңгейдегі мəслихаттар сайлауын
өткізу жөніндегі үндеуін дұрыс деп есептедік.
Парламент ештеңеге алаң болмай, қалғып-мүлгіп отырсаң да арқаңнан
қағатын нағашыңның үйі емес. Əлемдік дағдарыс Сырдың суы сирағынан
келмейтін мықты мемлекеттердің өзін əлтек-тəлтек бастырып жіберді.
Қазақстанның өз алдына ел болып, тəуелсіздік алғанына жиырма төрт
жылдан енді асты. Бұл мерзім экономикалық қуаты мықты мемлекеттердің
қатарынан орнын нық алды дегенді білдірмейді. Өндіріс орындары енді
аяғынан тұрып жатыр. Көп жағдайда мұнайға, түрлі шикізатқа тəуелді болып келгеніміз жасырын емес.
Еліміздің Қаржы министрі Бақыт Сұлтанов «Өткен жылы мұнай бағасы
20-30 долларға түссе іске асатын жоспарларға дайындалдық», деді. Қазір
мұнай бағасы барреліне 29 доллардан айналып тұр. Яғни, мемлекет бюджеті
қайта нақтыланады.
Осындай жауапты кезеңде кəсіби Парламенттің керектігі əбден білінеді.
Мұны бұрынғы мəжілісмендеріміз де біліп, дұрыс қадам жасады. Ендігі
шаруа, барлық деңгейдегі сайлауларымызды аз шығынмен өткізіп алып,
экономикалық қуатымызды еселеуге жұмыс жасау. Жаңа Парламенттен
күтеріміз көп.
Шəріпбек ЖАМАЛБЕКОВ,
Оңтүстік Қазақстан облыстық мəслихатының депутаты.

ШЫМКЕНТ.
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ХАЛЫҚТЫҢ АРМАНЫ
Жаңа қазақстандық
арман – бүкіл
халықтың арманы
(Соңы. Басы 1-бетте).
Палата Төрағасының
ұсы нысы бойынша Сергей
Громов Парламент Сенаты
Төрағасының орынбасары болып сайланды. Одан басқа, сенатор Төлеубек Мұқашевтың
Сенаттың Əлеуметтік-мəдени
даму жəне ғылым комитетіне
ауысуы туралы шешім қабылданды.
Сенат отырысында халықаралық төрт құжат ратифицияланды.
Палата Азия Инфрақұрылымдық инвестициялар
банкі келісімінің баптарын ратификациялау туралы заңды қабылдады. Азия
Инфрақұрылымдық инвестициялар банкі (АИИБ)
қызметінің негізгі бағыты
инфрақұрылымға жəне басқа
да өндірістік секторларға
инвестициялар салу жолымен Азиядағы экономикалық
дамуға, əл-ауқатты жасауға
жəне инфрақұрылымның
өзара іс-қимылын жақсартуға
жəрдемдесу болып табылады. 2015 жылғы 29 маусымда Бейжіңде қол қойылған
келісімге сəйкес, Қазақстан
АИИБ-нің құрылтайшы
мемлекеттері қатарына енеді. Қазақстанның АИИБ
капиталындағы жалпы үлесі
729,3 миллион АҚШ долларын немесе 0,7293 пайызды
құрайды. Бұл көрсеткіштер
бойынша біздің еліміз 37
өңірлік мүшелер арасында 17-ші орынды иеленеді.
2016-2018 жылдарға арналған
республикалық бюджетті
қалыптастыру жөніндегі
Республикалық бюджет
комиссиясының 2015 жылғы
8 тамыздағы отырысында мүшелік жарналарды төлеуге
қажетті қаражаттың жыл
сайынғы сомасы 5 396,45 млн.
теңге болып мақұлданды.
Құ жатты ратификациялау
инфрақұрылымдық жобаларды
іске асыруға Қазақстанға ұзақ
мерзімді несиелік ресурстарды
əкелуге мүмкіндік береді.
Жан-жақты талқылай келіп,
сенаторлар Қазақстан мен
Халықаралық Қайта құру жəне
даму банкі арасындағы Қарыз
туралы келісімді (Өнімді инновацияларды ынталандыру
жобасы) ратификациялау туралы» заң жобасын қарады.
Қазақстан мен Халықаралық
Қайта құру жəне даму банкі
арасында қол қойылған келісім
еліміз үшін жоғары сапалы,
өзекті зерттеулер жүргізуді
жəне технологияларды коммерцияландыруды ынталандырады. Құжат ғылымизерттеу институттары, жобалау бюролары мен инженерлік
жəне ғылыми бейіндегі зертханалар арасындағы ынтымақтастықпен байланысты құқықтық қатынас тарға қолданылады. Келісімде ғылыми қызметкерлер топтары үшін гранттар,
постдокторанттар дың зерттеулері мен тренингтерін
қолдауға арналған гранттар
беру, технологиялық жеделдету кеңселерін құру мен оларды
басқару жəне Қазақстанның
ірі университеттерінде технологиялар трансфертінің
тиісті кеңселерінің əлеуетін
арттыру белгіленген. Жобаны

қаржыландыруға жалпы шығындар сомасы 110 миллион
АҚШ долларын құрайды, оның
ішінде 88 миллион АҚШ доллары – Халықаралық Қайта
құру жəне даму банкінің
қарызы. Республикалық бюджеттен қарызды қосымша қаржыландыру 22 миллион АҚШ
долларын құрайды. Жобаны
2020 жылғы 31 желтоқсанда
аяқтау жоспарланып отыр.
Сенаторлар Білім беру
саласындағы кемсітушілікке
қарсы күрес туралы конвенцияны да ратификациялады. Конвенция 1960 жылғы
14 желтоқсанда Парижде
қабылданған. Құжаттың мақсаты адам құқықтарының
жаппай сақталуын жəне барлығының білім алуға тең
қолжетімділігін қамтамасыз
ету үшін ұлттар арасындағы
ынтымақтастықты орнатуды, сондай-ақ білім беру саласындағы кез келген
кемсітушілікке жол бермеуді
жəне осы саладағы жалпыға бірдей мүмкіндіктер
мен барлығына тең қарымқатынастарды көтермелеуді
көздейді. Конвенцияда «білім беру саласындағы кемсітушілік» ұғымы ашылады, кемсітушілік ретінде
қарастырылуы мүмкін ісқимылдардың нақты тізбесі
беріледі, мүше мемлекеттер білім беру саласындағы
кемсітушілікті жою немесе
алдын алу мақсатында оларды орындауы тиіс бірқатар
іс-шаралар санамаланады,
сондай-ақ діни жəне ұлттық
азшылыққа жататын адамдар
үшін білім беру саласындағы
кепілдіктер де баяндалады.
Қазақстан мен Қырғызстанның үкіметтері арасындағы
мемлекеттік шекара арқылы
өткізу пункттері туралы келісімге өзгеріс енгізу туралы
хаттама да ратификацияланды.
2003 жылғы 25 желтоқсанда қол
қойылған екіжақты келісімге
сəйкес Қазақстан-Қырғызстан
мемлекеттік шекарасында 1
теміржол жəне 11 автокөлік
өткізу пункті орнатылған.
Мемлекеттік шекара арқылы
өткізу пункттері туралы келісімге өзгерістер енгізу туралы
2013 жылғы 11 сəуірде қол
қойылған хаттама теміржол
өткізу пунктін Меркі стансасынан Шалдуар стансасына
көшіруді көздейді. Көрсетілген
өткізу пунктін көшіру туралы шешім тауарларды, көлік
құралдарын мемлекеттік шекара арқылы өткізуді жəне
жеке тұлғалардың шекараны кесіп өтуін оңтайландыру
жəне ретке келтіру мақсатында
қабылданды. Өткізу пунктін
Меркіден Шалдуарға ауыстыру елдің транзиттік əлеуетін
дамытуға жəрдемдесетін болады.
Ұсынылған заң жобалары бойынша Ұлттық экономика министрі Ерболат
Досаев, Білім жəне ғылым
министрі Аслан Сəрінжіпов,
Инвестициялар жəне даму
министрі Əсет Исекешев
қажетті түсіндірме берді.
Депутаттар сенатор Төлеубек Мұқашевты Сенаттың
Əлеуметтік-мəдени даму жəне
ғылым комитетінің мүшесі етіп
сайлау туралы ұйымдастыру
мəселесін қарады.

Инвесторлар үшін «бір терезе»
Елімізде енді инвестициялық жобаны жүзеге асыруға
қажетті барлық мемлекеттік қызметті «бір терезе»
қағидаты арқылы халыққа қызмет көрсету орталықтарынан-ақ алуға болады. Кеше Астанадағы осындай қызмет көрсету бөлімінің жұмысымен Инвестициялар жəне даму министрі Əсет Исекешев танысты.
Динара БІТІКОВА,

«Егемен Қазақстан».

Халыққа қызмет көрсету орталықтарында «бір терезе» қағидаты
арқылы инвесторларға қызмет көрсету бөлімдері жаңа жылдан бері
еліміздің барлық облыстарында іске
қосылған болатын. Инвестициялар
жəне даму министрлігінің мəліметіне қарағанда, Қазақстанда
қазіргі таңда инвесторларға қызмет көрсететін 19 бөлім жұмыс
істейді. Оның екеуі Астанада,
үшеуі Алматыда, ал қалғаны облыс орталықтарында орналасқан.
Бұл бөлімшелер ин весторларға

бюрократиялық жəне əкімшілік
салмақты айтарлықтай төмендетеді
деп күтілуде.
«Тез өзгеріске ұшырап отырған
сыртқы жағдайларда инвесторлар мен шағын бизнес үшін бюрократиялық кедергілерді жоюға
қатысты реформаларды жылдам жасау керек. Мемлекет басшысының
тапсырмасы бойынша өткен жылы
министрлікте басымдықты жобалар үшін «бір терезе» қағидаты
бойынша қызметті жүзеге асырдық.
Біз барлық меморгандармен нормативтік-заңнамалық базаны қарастырдық. Енді биылдан бастап
кез келген инвесторлар үшін кеңес

беру мен барлық рұқсатнамалық
құжаттарды ұсыну қамтылып отыр.
Яғни, əрбір инвестор меморгандарға
жүгінбестен, ХҚО-ға келіп, бір жерден 350 мемлекеттік қызметті алуға
мүмкіндік жасалып отыр», деді
Ə.Исекешев.
Бұл тұрғыда жерді пайдалану,
құрылыс жұмыстарына қажетті
құжаттар, сəулеттік-жобалау ғимараттары, инвестициялық шартты бекіту жəне басқа да қызметтер
қамтылып отыр. Атап айтқанда,
осы инвесторларға қызмет көрсету
секторларында тиісті құжаттарды
беру барынша қысқа мерзімде
атқарылмақ. Мұнымен қоса министр қазіргі кезде мобильдік
қызметтер бо йын ша жұмыстар
жалғасып жатқандығын жеткізді.
«100 нақты қадам» Ұлт Жоспары
аясында ақпаратқа қолжетімділік
бойынша жұмыстар жүріп жатыр.
Биыл 4 маңызды портал құралатын
болады. Оның негізгі мақсаты

Ұлттық мұрағаттағы ұлағатты жиын
Кеше Астанадағы Ұлттық мұрағат ғимаратында
Қазақстан Республикасы Тəуелсіздігінің 25 жылдығына
арналған Президент Н.Ə.Назарбаевтың «Ұлт
Жоспары – қазақстандық арманға бастайтын жол»
бағдарламалық мақаласы аясында Мемлекет тарихы
институты Ұлттық мұрағат жəне «Жас тарихшылардың
республикалық қауымдастығы» қоғамдық бірлестігінің
ұйымдастыруымен «Мемлекеттіліктің қалыптасуы мен
дамуының қазақстандық жолы: нəтижелер, жетістіктер,
болашағы» атты республикалық ғылыми-тəжірибелік
конференция өтті.
Мұндағы негізгі əңгіме қазақстандықтардың тарихи санасын
қалыптастырудағы Президент – Ұлт
Көшбасшысы Н.Ə.Назарбаевтың
рөлі, мемлекеттіліктің қалыптасу
жолы, экономика мен қоғам
дамуының келешегі, «Ұлт жоспарына» қатысты мəселелер болды. Одан ары Тəуелсіз Қазақстандағы көпэтносты қоғамның
өмірлік құндылығы, егемен елдің
Конституциясы мен заңдары
жəне бүкілхалықтық сенім, мемлекетті кəсібилендіруге қатысты
ғылыми тұжырымдар тілге тиек
етілді. Сонымен қоса, заманауи кезеңдегі төзімділік жəне халықаралық ынтымақтастықтағы
адами қатынастардың өзекті тұстарын, еуразиялық кеңістіктегі

ықпалдастық бағыттары мен
қазақстандық бірегейлікті
дамы тудағы ғылыми зерделеу
тəжірибелері алға тартылды.
Шара аясында «Қазақстан
Республикасының Тəуелсіздігіне
– 25 жыл» атты құжатты көрме
көпшілік көңілінен шықты. Көрмеде
Ұлттық мұрағат қорынан алынған,
ел тəуелсіздігінің алғашқы кезеңінен
бастап дамуы мен қалыптасу тарихын айшықтайтын құжаттар
қойылған екен. Мəселен, тұңғыш
заң жобалары, Қазақстан астанасын көшіру мен атауын өзгерту
туралы құжаттар мен Елбасының
өмірі, еңбек жолы туралы тың деректер видео-фотоқұжаттар түрінде
ұсынылды.
Айта кетейік, тақырып

шеңберінде біраз мəселе қаузалды. Қазақстан Республикасының
Тұңғыш Президентінің Қазақстан
мемлекеттілігін қалыптастыру жəне
нығайтудағы рөлі; Ұлт Көшбасшысы
жəне Тəуелсіз Қазақстанның сыртқы саясаты (1991-2015 жж); Қазақстанның Тұңғыш Президенті
жəне елдің интеллектуалдық əлеуетін қалыптастыру: идеядан
іске асыру бағыттары; Қазақстан
Республикасы Президентінің
қазақстандықтардың тарихи
өзіндік санасын қалыптастырудағы

Ізгі ой, игі бастама
Лəйла ЕДІЛҚЫЗЫ,

«Егемен Қазақстан».

«Елбасының «Ұлт Жоспары –
қазақстандық арманға бастайтын
жол» тақырыбында жарық көрген
мақаласы Ұлт Жоспарын жүзеге
асыруға жалпыұлттық қозғау салды. Бұл, шын мəнісінде, қоғамдағы
барлық саланы жандандыруға
бағытталған «жол картасы»
немесе іс-қимылдар жүйесі
іспетті». Қазақстан Президенті
жанындағы Орталық коммуникациялар қызметінде өткен
брифингте «Қоғамдық келісім»
республикалық мемлекеттік
мекемесінің директоры Наталья
Калашникова осылай деді
Оның айтуынша, бұл
мақалада елді ілгерілетуге жол

– барлық министрліктер сайттарда
бағдарламалар, бюджеттер, сатып
алулар туралы барша ақпаратты
халық үшін қолжетімді етуге міндетті», деді Ə. Исекешев. Сондай-ақ,
министр еліміздің инвестициялық
ахуалына да қыс қаша тоқталып
өтті. «Əлемдегі дағдарыс салдарынан 2014 жылы инвестицияның
төмендеуін байқадық. Талдау деректеріне сүйенсек, инвестициялар
мұнай-газ жəне тау-кен секторларында төмендеді. Ал өңдеуші сала дағы инвестиция көлемі өзінің деңгейін сақтап қалды», деді
Ə.Исекешев. Осы орайда министр дағдарысқа қарамастан,
индустриялық бағдарлама өңдеуші
салаға оң əсер еткенін атап өтті.
«Біз инвесторлармен жұмыстарды жалғастырудамыз. Индустриялық бағдарлама бойынша жобалардың жалпы пулының 150-ден
астамы шетел инвесторларының
қатысуымен жүруде. Дағдарысқа

қарамастан барша инвесторлар
жұмыстарын жалғастыруда, яғни
нысандарды жүзеге асыру мен
тиісті құрылыс жұмыстары жүруде.
Жаңа инвесторлармен жұмыстар
атқарып жатырмыз. Күн сайын
министрлікке 5-10 инвестор келеді.
Біз оларға қай салаға инвестиция
салу керектігі, жеңілдіктер алу
тұрғысында кеңес береміз», деді.
Осы орайда министр енді инвесторлар қарапайым қызметтерді барынша қысқа мерзімде алуға мүмкіндік
ашылғанын баса айтты. Алдағы
екі жылда халыққа қызмет көрсету
орталықтарында көрсетілетін
мемлекеттік қызметтер саны арта
түспек. Ə.Исекешев бүгінде халыққа
қызмет көрсету орталықтарында көп
қызметтерді алуға болатынын айта
келе, «биыл бірнеше құрылымдарды
біріктіреміз, осы орайда ел азаматтары халыққа қызмет көрсету орталықтарында 530 қызметті алатын
болады. Біз екі жылдың аясында,
əрі кетсе үш жылда барлық 700
мемлекеттік қызметті ХҚО-ларда
жүзеге асыруды жоспарлап отырмыз», деді.

ашатын нақты тетіктер көрсетіліп,
маңызды бағыт-бағдарлар
айқындалған. «Жаңа жылдың
қарсаңында Мемлекет басшысы «Ұлт Жоспары – 100 нақты
қадамды» жүзеге асыруға сеп
болатын бірқатар Жарлықтарға
қол қойды. Бұл Тұжырымдама
қазақстандық біртектілік пен
бірлікті нығайту мен дамытуды көздейді. Онда жалпыұлттық
бірлік пен қоғамдық келісімді
нығайтудағы жаңа мүмкіндіктер
мен тетіктер көрсетілген», – деді
Н.Калашникова. Сондай-ақ, ол
Қазақстан халқы Ассамблеясын
2025 жылға дейін дамытудың
жаңа Тұжырымдамасына сəйкес,
жұмыстың жаңа институттық
бағыттары айқындалғанын, бұл
ең бірінші кезекте, Мемлекеттік

тілдің ұлттық корпусы жəне «Мың
бала» секілді жобаларды одан
əрі тиімді жүзеге асыруға ықпал
ететінін жеткізді. Мəселен, «Мың
бала» жалпыұлттық мəдениағартушылық жобасы аясында
барлығы 235 мыңға тарта бала
қатысқан 7863 іс-шара өткізіліпті.
Шаралардың нəтижесінде 44 мыңға
тарта жасөспірім мемлекеттік тілді
оқып, үйренген.
«2015 жыл – Қазақстан
халқы Ассамблеясы жылы,
«Ұлт Жоспары – 100 нақты
қадамды» қолға алу жылы. Бұл
жыл 5 институттық реформаға
қажетті кең əлеуметтік базаның
қалыптасуына жəне қазақстандық
біртектілік пен бірлікті нығайтуға
ықпал етті. Жалпы алғанда, алдағы
уақытта жүзеге асырылатын

реформалардың құқықтық негізін
жандандыру жүзеге асырылды.
Мəселен, 50-ден астам нормативтіқұқықтық актілер қабылданды,
«Қазақстан халқы Ассамблеясы
туралы» Заңға өзгертулер енгізілді,
бірінші рет заңдық тұрғыда
«Мəңгілік Ел» жалпыұлттық
патриоттық идеясы бекітілді,
«Қайырымдылық туралы» Заң
қабылданды», – деді «Қоғамдық

келісім» республикалық мемлекеттік мекемесінің директоры. Осылай деген ол алдағы
уақытта біртектілік жəне бірлік
сипатындағы барлық жұмысты
Қазақстан халқы Ассамблеясының
айналасына шоғырландырып, іске
асыру көзделіп отырғанына, себебі
Қазақстан халқы Ассамблеясы
«Қазақстандық даму жолының»
жəне «Бейбітшілік моделі мен

рөлі; Президент Н.Ə.Назарбаев
жəне Қазақстан Республикасының мемлекеттік рəміздері;
Н.Ə.Назарбаевтың еуразиялық
идеясының саяси философиясы:
қазақстандық даму жолдарының
негізі сынды мəселелер қызу
талқыға түсті.
Алқалы жиында Мемлекет
тарихы институтының директоры Бүркітбай Аяған, Парламент
Мəжілісінің депутаты Камал
Бұрханов, Ұлттық мұрағаттың
Бас директоры Марат Əбсеметов,
қоғамдық келісімнің» өзегі екеніне
тоқталды. «Əлеуметтік сауалнамалар жүргізудің қорытындысы бойынша ел тұрғындарының 98 пайызы «Біз – Қазақстан азаматымыз!»
деген ұстанымға мақтанышпен
қарайтынына, халықтың 94,2
пайызы «Мəңгілік Ел» жалпыұлттық патриоттық идеясы
құндылықтарын қолдайтынына,
ал 92,8 пайызы Қазақстандағы этносаралық келісімді сақтау мақсатындағы мемлекеттік
саясатқа оң көзқараспен қарайтынына көз жеткіздік», деді ол өз
сөзінде.
Брифинг барысында биыл
Қазақстан Тəуелсіздігіне 25 жыл
толатыны, сонымен қатар, осы
жылы 5 институттық реформа
белсенді түрде жүзеге асырыла бастайтыны, жалпыұлттық
жобалардың іске асырылуында
негізгі рөлді Қазақстан халқы
Ассамблеясы иеленетіні айтылды. Мəселен, бір ғана «Үлкен ел

Тəуелсіз Қазақстанның алғашқы
Сыртқы істер министрі, мемлекет
қайраткері, дипломат Төлеутай
Сүлейменов терең толғамды əңгімелер айтты. Содан соң Қазақ
гуманитарлық заң университетінің
оқытушысы, саясаттану ғылымдарының докторы, профессор
Əбдіжəлел Бəкірдің «Мəңгілік
Ел» идеясы – ұлтты ұйыстырудың
ұлы күші», Мемлекет тарихы
институтының бөлім бастығы, тарих ғылымдарының докторы Ғани
Қарасаевтың «Ұлт Көшбасшысы
Н.Ə.Назарбаев жəне Тəуелсіз Қазақстанның сыртқы саясаты»,
Мемлекет тарихы институтының
бас ғылыми қызметкері, тарих
ғылымдарының докторы, профессор
Əлима Ауанасованың «Қазақстанды
жаһандық жаңғыртудағы Тұңғыш
Президент Н.Ə.Назарбаевтың рөлі» атты жəне басқа баяндамалар
мазмұндылығымен ерекшеленді.
Шара соңында Ұлттық мұрағат
пен «Алжир» мемориалды-мұражай кешенінің ұжымдарына институттың кітаптары сыйға тартылып,
Тарих жəне қоғамдық ғылымдар
академиясына мүшелікке қабылданғандар құттықталды.
Раушан ТƏУІРХАНҚЫЗЫ,
журналист.

– үлкен отбасы» жобасы аясында бүгінгі күнге дейін 20-ға тарта іс-шара атқарылған екен. Ал
«Тайқазан. ҚХА – 20 игі іс» жобасына 4,5 мың елді мекен қамтылып,
оған 2,9 млн. адам қатысқан. Соғыс
жəне тыл ардагерлері, əлеуметтік
жағынан аз қамтылған отбасылар
«Қамқор» акциясы аясында 413
млн. теңге көлемінде қаржылай
көмек алса, 300-ге тарта дімкəс
балаға 41 млн. теңге мөлшерінде
медициналық көмек көрсетілген.
«2016 жылы осындай сипаттағы
игі шаралар өзінің жалғасын таба
бермек. Мемлекет тарапынан
қолға алынған барлық шаралар
«Ұлт Жоспары – 100 нақты қадам»
шеңберінде, оның ішінде елдің
тұрақтылығы мен қауіпсіздігін
сақтауды негізге ала отырып, жүзеге асырылатын болады», деді
Н.Калашникова.
––––––––––––––––––
Суретті түсірген
Ерлан ОМАРОВ.
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Білім беруге –
жаңа технология
Светлана МУСИНА,

Хисмет Қапанов
атындағы Орал халықаралық гимназиясы
директорының
орынбасары.

Австралиялық модель.
Оның артықшылығы неде?

Елбасы жуықтағы «Ұлт Жоспары – қазақстандық арманға бастайтын жол» атты мақаласында жер қойнауларын пайдалану мəселесіне тоқтала келе «Қазірдің өзінде аукцион тетігін
енгізу жолымен жер қойнауын пайдалану құқығын ұсыну ресімі
жеңілдетілді. Ал болашақта біз іздеуді, бағамдау мен кен орнын игеруді қоса алғанда, геологиялық жұмыстардың барлық
түрін жүргізу тəсілін оңайлатуды қарастыратын жер қойнауын
пайдаланудың австралиялық моделіне көшеміз», деп жазды.
Жер қойнауын пайдаланудың австралиялық моделі дегеніміз
не? Оны қалай жүзеге асыруға болады? Осы сұрақтармен ҰҒА
академигі, жер пайдалану саласындағы білікті ғалым Зайролла
ДҮЙСЕНБЕКОВКЕ хабарласқан едік.
– Қазақстан ұлан-байтақ жерге
ие. Біз өзіміздің аумағымыз жөнінен
алғанда əлемде тоғызыншы орын
алатын елміз. Алайда, осы үлкен
аумақтың басым бөлігі минералдышикізаттық əлеуеті тұрғысынан
алғанда толық зерттелмеген. Біз өз
жеріміздің астында қандай байлық
көздері жатқандығын білу үшін
міне, осы жерлерді зерттеуіміз керек. Ал ол зерттеулерді жүргізу
үшін жəне тиісті байлық көздерін
игеру үшін қаржы қажет. Тек қана
мемлекет қаржысына сүйеніп бұл
істі алға жылжыта алмаймыз. Оны
əлемдік тəжірибе көрсетіп отыр.
Əлемде жер қойнауларын зерттеу, ондағы минералды шикізат
көздерін анықтау жəне игеру ісіне
жеке инвестициялардың жұмсалатындығы белгілі. Соның ішінде
дамыған елдерде жер қойнауларын
пайдалану саласына қазіргі заманғы
озық технологиялармен қаруланған
жекеменшік компаниялар белсенді
түрде тартылуда.
– Ендеше, біз неге осы іске жеке
инвестицияларды тартпаймыз?
– Міне, гəп осында. Бізде жер
қойнауларын зерттеу жұмысына
инвестиция салуға шетелдіктердің
де, өз ішімізден шығып жатқан
кəсіпкерлердің де оншама ықыласы жоқ. Тіпті, ықыласы болды деген жағдайдың өзінде осы
істі ұйымдастыруға, түрлі жобаларды əзірлеп, іске асыруға мүмкіндіктер болмай отыр. Себебі,

біздегі жер қойнауларын пайдалану саласындағы заңдылықтар
нарық жағдайына, соның ішінде
əлемде соңғы уақыттары болып
жатқан өзгерістерге мүлдем бейімделмеген. Осы жағдай бұл салада
жедел қимылдауға мүмкіндік бермей келеді. Оның үстіне біздегі
геологиялық барлау саласындағы
кəсіпорындар көбінесе осыдан
30-40 жыл бұрын шыққан ескі
əдістемелер мен технологияларды
пайдаланып жүр. Міне, осындай
олқылықтар салдарынан жеріміздің
зерттелуі кенже қалып отыр.
– Осы олқылықтарды қалай
түзетуге болады?
– Əрине, ол үшін еліміздің инвестициялық мүмкіндіктерін арттыруымыз керек. Сырттан қаржы
тартуымыз керек. Осы үшін қазіргі
күні жер қойнауларын пайдалану саласындағы заң дылықтарға
өзгерістер енгізілуде. Əсет Исекешев бастаған Инвестициялар жəне
даму министрлігі осы бағытта көптеген жұмыстар жүргізуде. Бұған
Жер ресурстарын басқару комитеті
де тартылуда.
Қазақстанға жер қойнауларын
пайдалану саласында қандай модельді қолданған тиімді? Осы бағытта əлемдік тəжірибелер біраз
зерттелді. Біз үшін негізінен алғанда кейбір жағдайлар үшін
австралиялық модель тиімді деп
табылуда. Оның басты қағидаты
«бірінші келген бірінші болып

алады» деген ұғымға тіреледі. Бұл
Австралияда бұрыннан бас шылыққа алынып келе жатқан қағида.
– Сонымен, бұл модель несімен
тиімді болып отыр?
– Біріншіден, Австралияның
жер бедері мен байлығы, климаттық жағдайы бізге біршама ұқсас.
Екіншіден, бұл елде қолданылатын
батыс австралиялық модель Қазақстанның тау-кен саласын дамыту
бағытындағы жоспарларын жүзеге
асыру үшін қолайлы болып отыр.
Аталған елдің батыс бөлігінде жылына 10 жəне одан да көп жобалар құрылып, жүзеге асырылады.
Батыс Австралияның аумағының
27 пайызы геологиялық іздестіру
жұмыстарын жүргізу үшін толық лицензияланған. Ал бізде
Қазақстандағы жер аумағының 90
пайызға жуығы əлі күнге дейін
минералды шикізат əлеуетін ашу
бағытында зерттелмеген.
Дегенмен, соңғы жылдары
бірқатар халықаралық ірі компаниялар Қазақстандағы бизнесті
дамытуға өз үлестерін қосу үшін
ынта танытып келе жатқаны белгілі.
Бірақ, осы ынтаны іс жүзіне асыру үшін, яғни ынтадан іске көшіп,
нақты келісімдер жасасу үшін
біздегі заңнамаларға əлемнің
дамыған елдерінің, соның ішінде
жер қойнауларын пайдалану саласында дамыған елдердің стандарттарына сай келетін өзгерістер
еңгізілуі қажет.

Міне, осы өзгерістерді енгізу
алдында біз жоғарыда əңгіме етіп
кеткен австралиялық модельге назар аударылуда. Бұл модельдің
қаншалықты құндылығы туралы жоғарыда айтып кеттік. Енді
осы əңгімені біздегі жағдаймен
салыстыра жалғастыратын болсақ, бізде жер қойнауларын пайдалану саласындағы келісімшарттарды жасасу үшін кемінде
1,5-2 жылдай уақыт кетеді екен.
Өйткені, бұрынғы заңнамаларда
инвесторларға қажетті құжаттарды
беруден бастап, келісімдер жасасуға
дейінгі мерзім тым ұзартылып
жіберілген. Себебі, іске пайдасы жоқ көптеген құжаттар талап
етіледі. Мұндай жағдайда қазіргідей
жедел даму, капитал айналымын
тездету қажет етілетін заманда
қандай инвестор төзімділік танытып, біздің жайбасарлығымызға
көніп жүре бермек. Жайбасарлық
деп отырғандығым, мəселен,
Австралияда жер қойнауларын
пайдалану саласындағы қажетті
құжат инвесторға 2 сағаттың ішінде
беріледі екен. Мұнан кейін егер
инвестор ықылас білдіретін болса, келісім жасасу мерзімі өте жедел жағдайда жүргізіледі. Осындай жеделділік пен жасалынатын қолайлы жағдай арқасында
Австралия жер қойнауларын пайдалану бойынша əлемде бірінші орынға
шыққан. Осының нəтижесінде бұл
елде бір шаршы шақырым жерді
зерттеуге жұмсалған шығын 480
долларға дейін жеткен. Себебі,
Австралиядағы жер қойнауларын
пайдалану саласына инвестициялар молынан келген. Ал бізде бір
шаршы шақырым жерді зерттеуге жұмсалған шығын көлемі бар
болғаны 30 долларды ғана құрайды
екен.
Заңға тиісті өзгерістер енгізілгеннен кейін енді бізде де инвестормен келісімдер жасасу мерзімі
бұрынғы 1,5-2 жылдан 1 айға дейін
қысқартылатын болады.

Ұлы арманға жетелейді
Бауыржан ЕЛЕУСІНОВ,

«Өрлеу» БАҰО АҚ филиалы
Қызылорда облысы бойынша
педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру
институтының директоры,
профессор.

Елбасының «Ұлт Жоспары –
қазақстандық арманға бастайтын
жол» бағдарламалық мақаласын
еліміздегі барша халықты бір
мақсат жолында жұдырықтай
жұмылдырып, ортақ іске, ортақ
болашаққа бастайтын бастама
ретінде қабылдап отырмыз.
Былтыр 26 сəуір күні Қазақстан
халқы өзінің жарқын бола шағы
үшін аса маңызды, тарихи таңдау
жасап, Қазақстан Республикасының Президенті етіп заманның
да, уақыттың да, халық тың да
таңдауы түскен тұлға Нұрсұлтан
Назарбаевты сайлаған болатын.
Сайлау өткен бойдан Елбасы 5
институттық реформа жасауды
көздейтін «100 нақты қадам» Ұлт
Жоспарын ұсынған еді. Мемлекет
басшысы Ұлт Жоспарында Тəуелсіз
Қазақстанның болашаққа ілгерілейтін 100 қадамын нақты

белгілеп, еліміздегі жаңғырту
үдерісінің жаңа парадигмасын
ұсынды.
Ал биылғы 1 қаңтардан бастап
«5 институттық реформаны жүзеге
асыру бойынша 100 нақты қадам»
– Ұлт Жоспарын орындаудың
практикалық кезеңі басталды.
Парламент мемлекет, экономика
жəне қоғамды дамытуға арналған
59 заң қабылдап, ұлттық заңнамаға
тарихымызда бұрын-соңды болмаған өзгерістер енгізілді. Мұның
барлығы біздің қазақстандық арманымыз – ХХІ ғасырда көшбасшы
отыз ұлттың бірі болуға қол
жеткізуге бағытталған. Ең бастысы, бес реформаның əрқайсысы

бойынша іс-қимылдың жол картасы
жасалынып, оларды дəйектілікпен
жүзеге асыру жоспарланған.
Мемлекетімізде жүргізілетін
осы институттық реформалардың
басты мазмұны – елді біріктіруші
құндылықтарды негіз еткен
«Мəңгілік Ел» идеясы. «Мəңгілік
Ел» идеясы аясында қоғамда жаңаша
идеологиялық сана қалыптастыру
қажеттілігі туындауда.
Елді біріктіруші құндылықтар
дегеніміз – əділдікке негізделген
азаматтық қоғам құру, білім алу,
еңбексүйгіштік, зайырлылық пен
төзімділік, адамшылық, имандылық. Елбасы «Елді біріктіруші ортақ
құндылықтарды этностық мінезқұлық модельдерінен жоғары қоюға
қол жеткізуіміз керек» деген болатын. Азаматтық қоғам да осындай
ортақ адамзаттық құндылықтарға
сүйене құрылуы қажет. Осы ретте
«Адамзаттың бəрін сүй бауырым
деп» деген данышпан хакім Абайды
тыңдағанымыз жөн.
Мұндағы басты идея – еліміздегі ұлттарды біріктіретін ортақ,
біртұтас болашаққа қадам басу.
Қазақ халқы мемлекетті құраушы
ұлт ретінде «Біртұтас болашақ»

идеясы аясында өз айналасына өзге
ұлт өкілдерін топтастырып, бірлікке
шақыруы, болашаққа бірге жоспар
құруды үйлестіруі қажет.
Реформаның тағы бір бағыты
– ашық, транспаренттік мемлекет
құру. Яғни, мемлекеттік ұйымдар
мен құрылымдарды қарапайым
халықпен жақындастыру. Халыққа есеп беруші, халықтың алдында тікелей жауапты мемлекет
қалыптастыру. Бұл бағыттағы
жоспарлар орындалғанда əрбір
азамат қоғамдағы барлық істерге араласып, мемлекеттегі
өзінің рөлін нақты сезінетін болады. Сондықтан, Елбасының
азаматтық қоғам өкілдерінің бюджет қаржысын бөлуге қатысуын,
қоғамның өзін-өзі реттеуін енгізуді,
азаматтық қоғам институттарына
билік өкілеттіліктерін бере отырып, мемлекеттік орган дар дың
араласу аймағын қысқарту туралы
айтқандарының маңызы зор.
Елбасы «Ұлт Жоспары – қазақстандық арманға бастайтын жол»
бағдарламалық мақаласында «Біз
көптеген сынақтарға абыройлы төтеп бердік, шынықтық, рухымызды күшейттік. Біз жаңа

– Істі жеделдетеміз деп өзіміздің минералды шикізат байлықтарымызды шетелдіктерге
тым арзанға беріп қойып жүрмейміз бе?
– Менің білуімше, бұл мəселе де жақсы ескеріліп отыр.
Жер қойнауларын пайдалану
саласындағы австралиялық модель
əлі зерттелмеген аумақтар үшін
ғана қолданылатын болады. Оның
үстіне бұл мəселе əлі де пысықталу
үстінде. «Əттегенайлап» сан соғып
қалмау жағы ескерілуде.
Ал біраз зерттеліп, бойында
қандай шикізат көздері бар екендігі
анықталған жерлерді берудің де,
бағалаудың да жолдары басқаша
шешімін тапты. Мұндай жерлер
аукцион арқылы беріледі. Бұл
жұмыс қазірдің өзінде қолға алынып, жүргізілу үстінде.
Демек, əлі зерттелмеген, барлау
жұмыстары жүргізілмеген, бойында ненің бар, ненің жоқ екендігі
белгісіз жерлер үшін Елбасы
мақаласында жазып кеткендей,
іздеуді, бағамдау мен кен орнын
игеруді қоса алғанда, геологиялық
жұмыстардың барлық түрін жүргізу
тəсілін оңайлатуды қарастыратын
жер қойнауын пайдаланудың австралиялық моделіне көшуден
қауіптеніп қажеті жоқ дер едім.
Жалпы, Елбасымыз еліміздің
жер қойнауларының зерттелу жағдайын жақсарту, соның
ішін де геологиялық барлау саласы бойынша əлемдік нарыққа
шығып, осы іске неғұрлым озық
технологияларды тарту ісіне үлкен
көңіл бөлуде. Мұның өзі түсінікті
де. Өйткені, біз қазір ашылған
кен орындарына қарап «алтын
сандықтың ішінде отырмыз» деп
айтып жүргенімізбен, шын мəніне
келгенде сол алтын сандықтың
ішінде не бар екендігін нақты
білмейміз. Ал бізге қазіргі уақытта
оны біліп, анықтап қана қоймай, бар
дүниені игерудің мүмкіндіктерін де
қарастыру керек. Біз өз жеріміздің
əлеуетін осылай ғана ашып, іске
жарата аламыз.
– Əңгімеңізге рахмет.
Əңгімелескен
Сұңғат ƏЛІПБАЙ,
«Егемен Қазақстан».

Қазақстанды – Ұлы Дала елін
құрдық. Ұлт Жоспарын орындай отырып, біз өзіміздің Ұлттың
Өрлеу Дəуірінің көкжиектерін
кеңейтеміз, өзіміз Тəуелсіздік
жылдары ішінде қол жеткізген
жəне бізге жаһандық даму берген
барлық мүмкіндіктерді пайдаланамыз... Біз Қазақстанның осынау тарихи тағдырына сенеміз.
Біз өзіміздің қазақстандық арманымыздың орындалуына жəне
Қазақстанның өркендеуіне сенімді
түрде қол жеткізетін боламыз!», –
деп айқындай түскен.
Сондықтан жүзеге асырылатын
Ұлттық Жоспарды ел ырысын еселеп арттыруға, экономикамыздың
даму қарқынын өсіріп, халықтың
əл-ауқат деңгейін көтеруге, басқару
жүйесінің əділеттілігі мен заңның
үстемдігін қалыптастыруға, білім мен ғылымның дамуына, еліміздің ынтымағының,
бір тектілігінің, Отансүйгіштік
рухының кемелденуіне бастайтын
бағдарлама ретінде қабылдап, оны
жүзеге асыруға жұмыла кірісуіміз
қажет.
ҚЫЗЫЛОРДА.

Мемлекет басшысы
Нұрсұлтан Назарбаев «Ұлт
Жоспары – қазақстандық
арманға бастайтын жол» атты
бағдарламалық мақаласында
білім беру саласын реформалау адам əлеуетінің сапасын арттыруға жағдай
жасайтынын атап көрсетті.
Сонымен бірге, мектепке
дейін жəне мектепте білім
берудің жаңаша үйлестірілген
стандарттарын əзірлеу жəне
бекіту бойынша жұмыстар
жүргізіліп жатқанын алға
тартты. Мен бүгін осы аталған жұмыстардың тікелей
басы-қасында жүрген кəсіби
жə не практикалық маманұйымдастырушы əрі əдіскер
ретінде өз ой-пікірімді ортаға
салғым келеді.
Талас жоқ, барлық өркениетті елдердегі үдемелі үдерістер секілді біздің ортақ
отанымыз – Қазақстан да
білім берудің жаңа əдістері
мен стандарттарына көшуі
керек. Жаңа əдістер дегенде
бұған дейін бізде қашықтан
жəне онлайн режімінде оқыту
секілді тəсілдер орнығып үлгергенін айта кеткен орынды.
Алдағы уақытта Президент
қойып отырған жаңа міндет
отандық білім беру жүйесіне
инновациялық əдістерді
енгізу болып отыр. Бұл үшін
бірінші кезекте Елбасы атап
көрсеткендей, мектепке дейінгі тəрбиеге баса көңіл
бөлінуі қажет. Оның басты
бір жолы – мектепке дейінгі
ұйымдардың вариативті
желісін ұлғайту деп түсінемін.
Бұл арада демографиялық
жағдай жəне инклюзивті білім
беру ерекшеліктері ескерілуге
тиісті.
Осы мақсатты жүзеге асыру үшін алғашқы кезекте
білім беру жүйесінің ұзақ
мерзімді жоспарын жасағ ан ымыз жө н демекп ін .
Республикамызда бұған дейін
«Балапан» бағдарламасы тəптəуір нəтиже көрсетті. Осы
тəжірибені одан əрі байытып,
кемелдендіре түскеннің еш
артықшылығы жоқ. Осы орайда аталған бағдарлама аясында Орал өңірінде де нəтижелі
істер тындырылды. Бүгінде
осы істер одан əрі жалғасын
табуда. Атап айтқанда, облыс орталығында тоғыз
жеке балабақша мен төрт
жеке шағын орталық жемісті
жұмыс атқарып келеді.
Мұнда 793 бала тəрбие алады. Бұл фактор мемлекеттік
балабақша кезеңінде тұрған балдырғандардың саны азаюына оң ықпалын
тигізді. Сонымен бірге, үш
же кеменшік балабақшаға
150 бүлдіршін мемлекеттік
тапсырыс бойынша орналастырылды.
Республика Президенті
Нұрсұлтан Назарбаев экономикалық жəне əлеуметтік
сала лардың барлық ошақтарын да мемлекет-жекеменшік əріптестігін орнықтыру қажеттілігін ұдайы айтып келеді. Ұлт Жоспары мен
бес реформаны практикалық
тұрғыдан іске асыру орайында Елбасы бұл міндетті
тағы да шегелей тапсырды.
Біз қызмет атқарып жүрген
Хисмет Қапанов атындағы
Орал халықаралық гимназиясы осы мемлекет-жекеменшік
əріптестігінің жарқын мысалы бола алады.
Аталған оқу-тəрбие кешенінде бүгінде 170-ке тарта
бала тəрбие мен білім алуда. Оның басты құрылымын
балабақша мен 1-4 сынып
аралығындағы бастауыш
мектеп құрайды. Жалпы,
үлгідегі үш қабатты оқутəрбие кешені ғимаратында
балғын тəрбиеленушілерге
барлық жағдайлар жасалған.
Мұнда оларға арналған
спорт залы мен жүзу хауызы, хореография, мəжіліс

залдары бар. Мамандар үшін
жабдықталған кабинеттерде
де мін жоқ. Мұндағы кітапхана балаларға қажетті ең
соңғы əдебиеттермен жəне
əдіс темелік құралдармен
ұдайы толықтырылып отырады.
Біздің қазіргі мақсатымыз
– еркін елдің ертеңіне уақыт
пен заман талабына сай тəрбие
мен білім беру жəне олардың
болашақтарына айқын жолдама əзірлеу болып отыр. Бұл
үшін бұған дейінгі тиімсіз
білім беру тəсілдерінен бас
тартылып, жаңа технологиялар қолданылуда. Осы
технологияларға сəйкес
ар найы оқыту түрлері бекітілген. Гимназияның басқа білім ошақтарынан басты
айырмашылығы – оқу бағдарламалары ұлттық жəне халықаралық талаптар негізінде
жүргізілуінде. Шəкірттерге
білім қазақ, орыс жəне
ағылшын тілдерінде беріледі.
Осы арада Ұлт Жоспарында
Мемлекет басшысы қойған
басты талаптың бірі де осы
екенін еске сала кеткеннің
артықшылығы бола қоймас.
Айрықша білім ошағы
ұжымының алға қойған
мақсаттарының бірі – халықаралық бакалавриат
ұйымына мүше болу. Қазір
бұл бағыттағы əзірлік
жұмыстары жүйелі түрде
жүргізіліп келеді. Біздегі
қолданылып жүрген жаңа
технологиялардың бірі –
ба лалардың денсаулығын
сақтауға жəне нығайтуға
негізделген əрі олардың
қозғалыс белсенділіктерін
көтеруге бағытталған. Саламат ты өмір салтын үйрету
тəсілі – осы денсаулық сақтау
технологиясының құрамдас
бір бөлігі.
Гимназияда денсаулық
сақтау іс-əрекетінің негізгі
бағдарына санитарлықэпидемиологиялық тəртіп пен
гигиеналық талаптар да кіреді.
Мұның сыртында дұрыс
тамақтана білу, балалардың
оқу-тəрбие үдерісі кезіндегі
психологиялық қауіпсіздігі
жəне емдеу-профилактикалық
жұмыстарды ұйымдастыру
деген мəселелер де бар.
Бұған дейінгі тəжірибе
педагогтардың іс-əрекеті
əрбір баланың денсаулық
жағдайы жəне дене дамуының
деңгейі туралы ақпараттар
алынғаннан кейін ғана жасалуы керектігін көрсетеді.
Денсаулық сақтау əрекетінің тиімділігі көп жағдайларда педагог, ма мандардың тəрбие ленушілер
отбасының өмір сүру жағдайымен де таныс болуына байланысты екені анық.
Мұның бəрі ұйымдастырудың
кешенді тəсілдемесінде
жан-жақты қарастырылған.
Жалпы, бүгінгі білім беру
ісінің заманауи тұжы рымдамасы əр жастың жеке
тұлға ретінде дамып, өсіпжетілуіне бағытталғаны
белгілі. Олардың туабітті
шығармашылық қабілеттерін
қалыптастыру ісі де дəл осы
қатарда тұр. Біздің бүгінгі
ұстанатын басты бағытымыз
да осы арнадан тамыр тартады
демекпін. Президент белгілеп
берген жаңаша үйлестірілген
стандарттарға біз тек осындай
жолдармен жете аламыз.
Міне, Ұлт Жоспарына
орай Елбасымыздың бағдарламалық мақаласында айтылған білім мен тəрбие беру
ісіне байланысты көкейге келген ой-пікірлерімнің кейбір
ұшқындары осындай.
Батыс Қазақстан облысы.
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 Тағзым
Бүкіл жұрттың, бүтін жұрттың көңілін мұңайтып,
жанын жабырқатып, мына өмірдің өткінші екенін
көрсетіп, бұл фəниден бақилыққа ұлы Əбіш Кекілбайұлы
аттанғалы да 40 күнге таяп қалыпты. Ұлттың ұлы
тұлғасы болып туу сирек құбылыс. Құбылыс болып
келген адам саналы өмірін ұлты мен жұртына арнайды. Аяулы Əбіш Кекілбайұлы дəл солай ұлтқа адал
қызмет етіп, өнеге көрсетті. Өзінің алдындағы дара да
дана Мұхтар Əуезовтің назарына ерте ілініп, топ жарған
алыпқа өзі ұстаз санаған ұлы Мұхаңның білім-білігін,
кескін-келбетін, бітім-болмысын, кереқарыс маңдайды
да, қаз дауысты таңдайды да берген. Он жеті жасында Алатаудың баурайындағы азаттығымыздың алтын
бесігі саналатын əсем Алматыға келіп, қырық жыл
өмірін өткізген, сол уақытта қаламгерлігімен танылып, қалыптаса келе кемеңгер қоғам қайраткері болды.
Тəуелсіздікке қол жеткен тұста ақыл-парасатымен алға
озып, ел болудың елең-алаң тұсында Елбасымен бірге
ұлтты ұйытып, жұртты жұмылдырып: «Ойдағымыз
болды. Ортамыз толды. Төбедегі келді. Ақ жолдың
алдындамыз. Үлкен тілектің үстіндеміз», деп аталы
сөзді тербегенде, баяғы баба абыздарымыздың үрдісін
жаңғыртып, ұлықты да, ұлтты да, өзге жұртты да
ұйытқаны есте. Тəуелсіздіктің ширек ғасыр уақытында
осы үлгісінен жаңылмай, ел зиялыларының көш басынан табылғаны жəне бар. Осылайша, Алаш арысы бүкіл
саналы ғұмырында ұлттың ұлы, бүкіл адамзаттың айтулы ақыл иесі дəрежесіне көтерілді. Қазақ əдебиетінің
тұтас бір дəуірі саналатын қоғамдық қызметтің іргесін
бекіту кезіндегі сын сағатта қара нардай табандап тұрып,
қандай салмақты да көтере білген халық жақсысының
қырқы 16 қаңтар күні өзі ең жарқын жылдарында
қанаттанған Алматы қаласында беріледі. Бұл да жас əкім

Ұлы Дала ойшылы

Бауыржан Байбек бастаған қала басшылығының жол
білуінің, жөн білуінің бір белгісі дер едік. Онда алдындағы
ағалары, телқоңыр замандастары, арқа тұтқан інілері
ардақтысын еске түсіріп, кісілігін, кемеңгерлігін айтары
анық. Төмендегі толғамды лебіздер де ардақты Əбекеңнің
асыл рухына арналады.

Осы заман
хакімі Әбіш еді
«Аққұсым əуелеп аспанға ұшып
кетті, алтын қоңырауым үзіліп жерге
түсті» деген екен бабаларымыз жақсысы
мен жайсаңынан айырылып бір-біріне
көңіл айтқанында. Əбіш дүниеден өткелі
біздер де осындай жағдайда болып жүрміз. Əбекең біздің рухани өміріміздің ақ
құсы, алтын қоңырауы емес пе еді?!
Қазақ сөзінің хас шебері, баршамыз құрмет тұтатын хакім ғой Əбіш.
Біздер, қазақтар, сөзді тек сұлулығына
ғана емес, оның мəнін, астарын терең
түсінуге тырысып, ерекше бағалайтын
халықпыз. Сондықтан да аталы сөздің
хас шеберлерінің есімдері ғасырлар бойы
ұрпақтан ұрпаққа жетіп, халық жадында
сақталуда.
Қазақ сөзінің қасиеті қонған хакім
Абай деп мақтаныш етіп, өсиетін ұрпақтан
ұрпаққа жеткізіп жатырмыз. Құдайға
шүкір, Абайдан кейін де төл тіліміздің
мəні мен нəріне ерекше үлесін қосқан
кемеңгерлеріміз баршылық. Өткен XX
ғасырда рухани көсеміміз деп баршамыз
құрметтеген Ахаңды (Байтұрсынұлы),
сол замандағы əдебиеттегі «алыптар
тобының» туын тіккен Мұхаң (Əуезов)
мен Ғабеңді (Мүсірепов) айтсақ та болады.
Осылармен қатар, қазақ сөзінің қасиеті
қонғандардың бірі емес, бірегейі болып, ата жасынан абыз жасына бет алған
шағында бəрімізді күңірентіп ойда жоқта
дүниеден өткен Əбіш Кекілбайұлы еді.
Сонау ХХ ғасырдың екінші жартысынан
бастап соңғы күндеріне дейін қазақ сөзінің
хас шебері деген халық берген зор атаққа
Əбекең ие болып, ұстаған туын бір сəт те
қолынан түсірген жоқ.
Талай жауһар туындылар – романдар,
повестер, драмалық шығармалар, терең
толғанысты ғылыми еңбектер Əбекең
қаламынан үзбей шығып жатты. Біздер,
оқырмандар, олардың көркемдігіне
қызығып, айтылған ойдың тереңдігіне
сүйсініп жүрдік. Ұлттық əдебиетімізде
небір тебірене жазылған шығармалар
баршылық. Бірақ, алысты болжап, өткен
күндер мен өз заманымыз дың ерекшеліктері мен талаптарын дəл басатын
асыл ойдың тереңдігі жөнінде Əбекең
шығармаларына тең келетін əдеби туындылар аз, тіпті жоқ десек қателеспеспіз.
Осыған орай Əбіш Кекілбайұлының
азаматтық тұлғасы туралы сөз қозғасақ,
оны біздің заманымыздың терең ойшыл
кемеңгер азаматы дер едім.
Əбекеңді жазушы ғана емес, ғалым
деп айтуымызға да толық негіз бар. Оның
айғағы «Егемен Қазақстанның», басқа да
басылымдардың бетінде жарық көрген,
өткен мен бүгін жəне болашақ туралы
табанды ізденістері, соның нəтижесінде
туған терең ой мен ауқымды тұжырымдар.
Олардың негізінде мен Əбекеңді тек жазушы емес, біздің заманымызда хакім
дəрежесіне лайық бірден бір азамат, тұлға
деп санаймын.
«Əрбір ғалым хакім емес, əрбір хакім
ғалым. Хакімнің ісі, мақсаты, ой шеңбері
ғалымға қарағанда, əлдеқайда кең, əрі
мазмұнды», деген екен данышпан Абай.
Қазақстанда, құдайға шүкір, бұрын да,
бүгін де майталман ғалымдар баршылық.
Ашқан жаңалықтарымен əлем көкжиегіне
көтеріле біліп, орнықты орын алып, ел
мақтанышына айналғандары да бар.
Дегенмен, алысты, көкжиекті көз жетпесе
де ойлап шолу, қиялмен болжау басқа замандастарынан бұрын Əбекеңе тəн қасиет.
Сондықтан да хакім деген зор атақ бірден
бір Əбекеңе жарасады. Оның болашақ туралы тамаша тебіреністері ешкімді енжар
қалдырмайды.
Өзінің асыл ойларын замандастары
түсінбегеніне қынжылып, қиналып еді

данышпан Абай. Осылай асыл ойдың
тұтқыны болу Əбекеңнің басында да
болуы мүмкін, болды да. Өйткені, ойшыл адамның өмірі қай заманда да оңай
болып көрген жоқ. Олар əрбір заман
құбылысын терең түсіне, алысты көре
біледі, заман қайшылықтарын, олардың
салдарын болжай біледі. Осылардан туған
ой-тұжырымдарды бірде айта аласың,
бірде заманың үндемегеніңді қалайды.
Өз заманыңның бірде ұлы, бірде құлы
боласың деген сөздер осыдан туған
шығар.
Əбекең – алты алашқа есімі танылған
қаламгер, мемлекет жəне қоғам қайраткері.
Бұлар шынайы берілген атақ, дəрежелер.
Дегенмен, осының бəрі тек сырт көрініс
қана. Мен білетін Əбекең – өте еңбекқор
адам. Өмір бойы тынбастан ізденіс
үстінде, терең ойдың құшағында жүрді.
Небір жауһар туындыларды, асыл ойларды, Абай айтқандай, бұлқынтып базарға
алып шығу үшін қанша тер төккенін
Əбекең өзі ғана біледі, бірақ біздің
байқауымызша, ол аз тер емес.
Өмірінің соңғы кездерінде Гете айтқан
екен дейді: «Мені жұрт тағдырдың
еркесі дейді. Өз өмірім туралы өсек айтып, өкініш жұтып неғылайын. Маған
бұйырғаны ауыр бейнет болыпты... Бейне
өмір бойы қойтасты көтерумен келемін».
Осы айтқандай, шынайы талант қырлары
тек тынбай ізденіс, еңбекпен ашылады.
Жасампаздық жолында ауыр да жемісті
еңбектің үлгісін Əбекең де көрсете білді.
Жоғарыда Əбекеңді мемлекет қайрат кері дедік. Егемен еліміз дің Тұңғыш Президенті – Елбасы Нұрсұлтан
Əбішұлының сенімді сарбазы болып өте
жауапты қызметтер атқарды. Оларды əділ,
халқына деген шынайы жанашырлықпен
атқарды. Осында да Əбекеңнің қолына
ұстаған туы асыл сөз болды. Сонау егемендіктің алғашқы жылдары Əбіштің
мына бір қыран сөздері қиыншылыққа
тіреліп, абыржыған халықтың көңілін
орнықтырып, рухын көтеріп, жігерін
өсіре біліп еді: «Бұрын қарауыңда
бірде көшіп, бірде шығып кетіп жүрген
жер-суың түгелдей өз билігіңде. Қонса
қонысқа, көшсе өріске кенде қалмаған
кең даласының асты қат-қат қазына,
ұқсата алса ырзық-несібесі жеткілікті
сияқты. Содан бұдан да қолайлы, бұдан
да артықша жағдай талап ететін біздің
қазақ, немене, Құдайдың құдасы ма еді,
қарын бөлесі ме еді? Жұрттың тəуекелі
тұрғанға оның тəуекелі неге тұрмайды?
Қалған жұрттың қолынан келіп жатқан
оның қолынан неге келмейді? Біреуміз
ұрыншақ, біреуміз сұраншақ, біреуміз
жылам сақ бола бермей, ұлт болып
ұйып, тарихтың қолымызға өзі əкеп
берген мүмкіндігін іс қылып шығару
жолында белді неге бекем бумаймыз?
Бұдан жаманымызда тойға барған ел
емес пе едік? Өткінші қиындықты айтып, өз жігерімізді өзіміз жасытып, соншама неге гөй-гөйлей береміз? Қызыл
қарын жас бала қамы үшін небір кер
замандардың кезінде отқа түс десең
отқа түсуге пейіл болған кешегі қара
шалдардың қажыр-қайраты қайда?
Солардың қашқан елдің кебежесімен,
босқан елдің керегесімен қалқалап,
аман сақтап алып қалған елдігі мен
есендігін енді келіп аман сақтап қала
алмай бізге не көрініпті?».
Осы бір асыл сөздерді Əбекең сонау
егемендіктің алғашқы жылдары жаңа
заманның ырғағына ілесе алмай, сары
уайым сапырғандардың аптығын басу
үшін айтып еді. Бүгінгі күндері баға
өсіп, тұрмыс төмендеп, жалғыз біз емес,
көптеген əлем елдерімен бірге дағдарысқа
тіреліп тұрған кезімізде олардың сырын

түсінбей, қиыншылығына төзбей жалған
ұранын шулатып жүргендерге басу айту
үшін Əбекеңнің осы қыран сөздері тура
келіп-ақ тұрған жоқ па?! Қандай қиындық
болса да оны жеңу үшін айқай-шу емес,
қажырлы еңбек керек, болашаққа сенім
керек, халқының бірлігі керек. Əбекең
өсиеті біздерді осыған шақырады.
Əбекеңнің туып-өскен өлкесі – Маңғыстау. «Көзің барда Маңғыстауды
көріп қал», деп ұран салатын еді Əбіш.
Тек қана ұран емес, қолына қалам
ұстағаннан бастап Əбекеңнің туған
өлкесі туралы айтып, жазғандары тұтас бір
шежіре. Əбекең таланты мен Маңғыстау
табиғаты біртұтас, бірге туысқандай. «Кісі
қаншалық дарынды болса, соншалық
табиғат құшағына жақын» деген екен
Бальзак. Осындай тамаша жарасымдықты
Əбекең шығармашылығынан да көреміз.
Əбекең шақыруымен бір емес бірнеше
рет Маңғыстауға бардық. Оның қасиетті
шоқыларының бəрінің басына шықтық.
Бағзы заманнан еліне рух бола білген
əулие-əмбиелердің басына барып тəу
еттік. Осы бір тұла бойы тұнған тарихи өлке туралы, оның рухани қазынасы,
жер байлығы, жалпы Маңғыстау өңірінің
бүгіні мен ертеңі туралы Əбекең айтпаған
əңгімелер жоқ. Баршамыз басымызды
иетін көне даналар-əулиелер туралы да
Əбіштен артық айтқан адам жоқ. Көрнекті
əдебиетші Мырзатай Жолдасбеков
Əбекеңнің көрегендігін, бойындағы
əулиелерге тəн жақсы қасиеттерін жоғары
бағалап, оның өзін де əулиелер қатарына
қосады. Бұл да шындықтан алыс жатпаған
Əбекеңнің азаматтық тұлғасына берілген
жоғары баға болуы керек.
Əбекеңмен бір емес, екі рет Торғай
өңірін араладық. Барған сайын ертеде «Үркер» романын жазып жүргенде
өздерімен талай əңгіме-дүкен құрған,
ел тарихын жақсы білетін сол өңірдің
қарияларын іздейтін. «Осы өңірдің қара
шалдарының тарихи жады мықты еді,
«Үркерді» жазу үстінде көп мəлімет алып
едім», деп отыратын Əбекең. Торғай
халқы Əбекеңді туған баласындай сағынып қарсы алушы еді. Тек Торғайда ғана
емес, Қазақстанның басқа өңірлерінде де
Əбішпен кездескен халықтың қуанышын
көріп, оны барша елінің сүйікті ұлы, ұлт
перзенті екенін көзіміз көріп жүрді.
Бүгін Əбіш ортамызда жоқ. Өмірдің
қайтып келмес желкеніне мініп кетті.
Артында өзі еңбегін аямаған, ұрпақ өсіріп, өркениеттің жаңа асуларына бет
алған халқы қалды. Артында рухани мол
мұрасы қалды. Өскелең ұрпақ онымен сусынын қандыратынына сөз жоқ. Сөйтіп,
ол əрқашанда бізбен бірге.
Артында сүйген жары Клара, ер
жеткен перзенттері мен немерелері ат
үстінде. Əбіш тіккен қара шаңырақтың
туы əрқашанда желбіреп тұруын тілейік.
Артында Иманғали сияқты ағасына тіреу
бола білген біртуар азамат, інілері бар.
Олардың амандығын тілейік.
Тұлғасыз ұлт – тұлдыр ұлт деген ұғым
бар. Құдайға шүкір, үлкен тұлғалар кеше
де, бүгін де ортамызда бар. Солардың
бірі емес, бірегейі Əбекең. «Игі жақсыға
жарымаған ел – бақытсыз ел», – деген
екен Абай. Біз игі жақсыларды естен
шығар май, есімін мақтанышпен айтатын халықпыз. Қазіргі замандағы игі
жақсыларымыздың бірі емес, бірегейі де
еді Əбекең.
Дəм-тұзымыз жарасқан замандас, сыйлас, сырлас болған досымыздың жарқын
бейнесі əрқашан өзімізбен бірге, жаны
жəннатта болсын!
Кенжеғали САҒАДИЕВ,
академик.

Əр дəуірдің, заманның, ұрпақтың
өзіне тəн проблемаларын айта алатын, ауыртпалықтарын көтере алатын
алып тұлғалары болады. Көпшілік
халық оларды тыңдайды, айтқанын
басшылыққа алады, мақтанады. Біздің Əбіш аға да сондай, Қазақ елі
сөзін тыңдайтын, мақтанатын нар
тұлғалардың бірі еді. Мейлі саясатта
болсын, əдебиетте болсын, мəдениет пен өнерде болсын Əбекеңнің
өзінің ерекше орны бар еді. Қоғамды
толғандырған мəселелер туралы ел
Əбекең не айтар екен деп отыратын.
Білгір саясаткер, тарихшы, атақты
жазушы, көсемсөз шебері, ақыл-ой
алыбы, Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, көрнекті мемлекет жəне қоғам
қайраткері, Қазақстанның Еңбек Ері
Əбіш ағамыз өзінің бүкіл саналы ғұмырын өз ұлтына, мемлекетке, халқына
қызмет етуге арнады.
Əбекең мінезге бай, өте байсалды,
қарапайым, кішіпейіл, терең ойланып
сөйлейтін, сөзге шешен, топ бастайтын
көсем еді. Маған Əбіш ағамыз қазақтың атақты билерінің біздің заманымыздағы абыз өкілі сияқты көрінетін.
Ел тəуелсіздігінің қиын кезеңдерінде
Əбекеңнің терең толғанып, халыққа
арнап жазылған публистикалық толғаулары, сөздері, ұсыныстары, ұлы
билердің көпшілік – халыққа айтқан
шешімдеріндей естілетін. Ата газетіміз
– «Егемен Қазақстан» газеті арқылы
Əбекеңнің толға ныстарын оқыған
қазақтың рухы, еңсесі көтеріліп, алға,
жасампаз істерге ұмтылатын.
Ұлы адамдар қарапайым келеді
дейді. Əбекең де сондай қарапайым еді.
Біз Əбекеңмен депутаттар үйінде көрші
болып 8 жылдай тұрдық. Бəрімізге,
келіндерге, балаларға, немерелерге
кездесе қалып сəлемдессе «Ой, айналайындар!» дейтін. Əңгімелесіп отырып, бір шешілсе, сөзді терең тарихтан
толғап, жер қойнауынан буырқанып,
атқылап жатқан бұлақтай көсіліп
сөйлеп, əңгіме тиегі ағытылатын еді.
Осындай парасаты биік, періште
адаммен қатар жүр геніміз, сыйлас болғанымыз, аға-іні ретінде
араласқанымыз, бірге Парламент
Сенаты депутаты болып, бір үйде
тұрғанымыз біз үшін бақыт деп
есептеймін.
Əбекең жүрген жерінің бəрінде
Қазақ ұлтына, Қазақ тарихына байланысты із қалдырып жүреді. 2002
жылы мен Оңтүстік Қазақстан облысы
Сайрам ауданы əкімі қызметін атқарып
жүрген кезімде Əбекең Сайрам ауданына іссапармен келді. Қасында облыс
əкімі Бердібек Сапарбаев жəне «Егемен
Қа зақ стан» республикалық га зеті»
акционерлік қоғамының президенті
Сауытбек Абдрахманов бар. Ол кезде
Əбекең Мемлекеттік хатшы лауазымында болатын.
Түскі ас кезінде Əбекең маған:
«Қуаныш, Мəртөбенің жағдайы қалай,
орнында ма? Өзбекстанда қалған Орта
Шыршықтағы Күлтөбе сияқты өзбек
ағайындар тегістеп, егін егіп жіберген
жоқ па? Ол төбенің қазақ тарихында
алатын орны ерекше ғой! Мəртөбені
көрейік, басына шығып, рахаттанып
бір демалайық», деді.
Шымкент қаласының оң түс тік
шығысындағы 10-15 шақырым жерде
орналасқан ескі Сайрам шаһары мен
сол маңдағы Мəртөбенің қазақ тарихында алатын орнының ерекше екендігі
жөнінде Əбекең өзінің 1982 жылы
жарық көрген «Үркер» романында
жан-жақты тоқталған болатын. Алайда,
өткен ғасырдың 80-ші жылдары
салынған «Газли-Шымкент-Алматы»

газ құбырының осы Мəртөбенің жанынан өтуі жəне жерді жекешелендіру
кезінде тарихи орындардың сақталуына
мəн бермеудің салдарынан Мəртөбенің
етек жағы кесіліп, Əбекең айтқандай
өзбек ағайындар егін еге бастаған екен.
Мен 1999 жылы ауданға əкім болып
келген бетте Мəртөбені қоршатып,
одан топырақ алуды, қазу жұмыстарын
жүргізуді тоқтатып қойған болатынмын.
Түскі шайдан соң Мəртөбеге келдік.
Төбесіне шығып, жан-жаққа көз тастап тұрып Əбекең: «Мынау Мəртөбе,
біздің ата-бабаларымыздың, Қазақ
хандарының ХVІІ-ХVІІІ ғасырда
жылына екі рет: көктемде, күзде бас
қосып, ақыл-кеңес құратын, құрылтай
өткізетін орны болған. Мұнда қазақтың
хандары, билері, батырлары, көсемдері
мен шешендері, рубасылары жиналып,
қазақтың алдағы жылғы ішкі жəне
сыртқы саясатын ақылдасып, шешімге
келетін жері болған. «Қазақтың
кім екенін білгің келсе, мамыр өте
Мəртөбеге кел» деген сөз содан қалған,
мынау төбенің солтүстігі Қаратаумен,
шығысы мен оңтүстігі Алатаумен,
Қазы ғұрт тауымен қоршалған. Тек
алды ғана, батыс жағы ғана ашық,
ол Түркістан жағы. Ал, мына үлкен
сай – Қызылсай! Мұның ұзындығы
Шымқалаға дейін 30 шақырым, мұнда
200-300 мыңдай əскер тұрған, Мəртөбе
үш жағынан таумен қоршалған. Ел
басшыларының кездесіп, қауіпсіз кеңес
құруына өте қолайлы жер болған».
Біз Əбекеңнің сөзін таспаға басып, облыстық «Оңтүстік Қазақстан»,
аудандық «Сайрам ақшамы» телевизиясы арқылы бірнеше рет
көрсеттік. 2002 жылы аудан тарихына арналған «Шежірелі Сайрам»
кітабына Əбекеңнің сөзін толық
бердік. Енді сол кітаптағы Əбекеңнің
сөзінен үзінді келтірейін: «Мы на
төбе қазақ тарихының гауһары. Арғы
Əбілқайыр қайтыс болғаннан кейін
Қазақ хандығының дұрыстап бірігуі
осы арада жүзеге асқан. Қа зақ тың
алғашқы заңдық, құқықтық жосықтары
осында қамтамасыз етілген. Мұнда
ең соңғы құрылтай өткізген Тəуке
хан. Ол үш тараптан келген барша
жұртты біріктіріп, үш жүзін үш ұлыс
қылып, əрқайсысына қоныс бөліп,
барлығына елтаңбаны қайта таңбалап,
əрқайсының жүретін жолын, баратын
өрісін, сағалайтын суын, көші-қонын
Мəртөбеде белгілеген. Қазақтар жылына екі мəрте құрылтай өткізген. Біреуін
күзде, біреуін көктемде. Оларда өріске
байланысты жер-судың, қонысқа байланысты əрбір рудың көшуін қайтадан
пысықтап отырған. Мəселен, бір
жерде қатты қуаңшылық болса, сол
жердегі ағайын Ар қаға кімдермен
бірге көшуі керек. Бұл да маңызды
жайт. Халықаралық жағдайға байланысты Шығыстан Жоңғар тарапынан
үлкен қысымшылықтар болып тұрды.
Соған байланысты қысымшылықтарға
қарсы жасалатын қарекеттердің ұлы
жобасы осы арада келісіліп, кесіліппішілген. Сондықтан бұл Мəртөбе.
Арғы мағынасы мəртебе...
Мəртөбе шын мəніндегі қазақтың
тарихи Парламентінің, алғашқы Парламентінің орны. Мəртөбені рухани
сақтау керек. Осылай түсіну керек,
осылай тарихта таңбалау керек. Мен
тарихты жамауға қарсымын. Тарихты
жөндеу жараспайды», деп, маған
қарап: «Қуаныш, айналайын, мына
Мəртөбенің қалған сұлбасына ештеңе
қоспаңыздар, ештеңе əрлемеңіздер,
осы қалпында қалсын. Мəртөбеге
жан-жағынан келетін жол салып

Маңдайлы ұл
Иə, халыққа қадірлі үлкен бір өмір
үзілді. Əбіш ағамыз мəңгі оянбайтын
ұйқыға кетті. Əсіресе, қазақ баласына
жұлдызы ыстық еді оның...
Асан Қайғы Желмаясының қомына
сыймаған қайран Маңғыстау-ай! Осы
ма мырстан өлкеде əр дəуірде талай маңғаздар дүниеге келіп-кетіпті.
Со лар дың ішінде маңдайынан күн
сүйген кемеңгерлердің бірі – Əбіш
Кекілбайұлы болар-ау! Өйткені, ол
туғанына ел қуанған, өлгеніне жер
қуанған қазақ сахарасының санаулы
сəруарларының бірі еді. Кімнің кім
екенін халық біледі ғой, бүкіл Тұран
даласы арысын бір адамдай жоқтады,
уһіледі, жас төкті, қамықты.
Жаназа намазына тұрған жанның
қарасында қисап болған жоқ.
Бір ғажабы, ол бала кезінің өзінде
бала болып біреумен төбелеспек түгіл, Маңғыстау қазынасын зерттеуге келген академик И.И.Бок, ғалымгеологтар А.Каримов, Д.Хайрутдинов,
Ю.Мячиндерге жолбасшы болып, туған
жерін аралатып, орыс тілін үйреніп,
достасып, айлап-апталап солардың қасында жүрген. Кейіннен олар тоғыз
жасар балаға Алматыдан, Воркутадан,
Ташкенттен, Ленинградтан хат жазып
тұрыпты.
Алтыншы сыныпта оқып жүрген
кезінде Əбекең қайтыс болған досы
Максимнің шешесі Жəми Елеуованы орынсыз балағаттап, билеті

болса да мінгізбей кеткен АН-2 ұшағы
ұшқышының өрескел қылығын əшкерелеп, Мəскеудің «Комсомольская
правда» газетіне тұңғыш рет орысша
мақала жазады. Осы мақала жарияланысымен газет редакциясынан да, Батыс
Қазақстан əуе тобының басшылығынан
да хат келеді. Бұзақылық көрсеткен
ұшқыш бір жылға дейін ұшудан аластатылып, əрі зəбір көрген анадан кешірім
сұрапты. Əлгі ресми орындар 6-сынып
оқушысы Əбіш Кекілбаевқа рахмет
айтыпты.
Міне, бұл талапты ұланның біз білетін елеусіздеу бір қыры ғана.
Біздің тұстастарымыз М.Əуезов,
Қ.Сəтбаев, Ə.Марғұлан тəрізді ғұламаларды көрмегенімен, Əбекеңмен дидарласып қалды, ал оны көрмеген келер
ұрпақтың тағы бір кемеңгер туғанша
кемел ойшылға деген сағынышы басылмасы анық.
Қазақта небір өнер тарландары,
даусыз дарындар, классик қаламгерлер баршылық. Бірақ, бəрінде бірдей кемеңгерлік, көл-көсір энциклопедиялық даналық, ең бастысы – əулиедей
мейірбан мінез жетісе бермейді.
Міне, қанизесі кең Құдайтағала
бөлмей-жармай, əлгі айтқан тəңірлік
қасиеттерді Əбекең бойына түгел дарытып, ол – табиғатта аса сирек кездесетін
алып бриллиант Кохинордай тұтасып,
құйылып түскен ұлт мақтанышына, ой
алыбына айналды.

отыратын, əңгіме-дүкен құратын, жиын
өткізетін орын əзірлеп, қасиетті жердің
табиғатына тиіспеу керек», деді. Сонан
соң облыс əкімі Бердібек Сапарбаевқа
қарап: «Беке, бұл жерде көктемде жəне
күзде жылына 2 мəрте ата-баба рухына бас иіп, үлкен мəслихаттар өткізіп
тұрған жөн. Ұрпақтардың бас қосуы
бола ма, ақсақалдардың тəрбие, заман
барысы жөнінде ақылдасуы ма? Қатып
қалған ешнəрсе жоқ, бірақ ол халықтың
өзінің пəтуасы болуға тиіс. Үкімет араласар, араласпас, бірақ ол билік араласатын саясаттандырылған мəслихат
болмауы тиіс. Айтылатын, талқыға
салатын мəселе көп. Ол қазақтың
тəрбиесі. Қазақ баласының келешегі.
Кəсіпке үйрену. Заман болса былай
болып жатыр. Біз неден тартынуымыз
керек. Жас ұрпақты неге баулуымыз керек. Осындай пəтуаны осындай жерде
өткізгеніміз дұрыс. Мəртөбе қасиетті,
қазақ қадірлейтін төбе. Ол Тəуелсіз
Қазақстанның бір тарихи жері болып
келеді. Ұрпаққа қызмет істеуі керек.
Тарихи орын есебінде мұнда туристер
келіп тұруы тиіс. Қалай қарайсыз?»
– деді. Бекең: «Əбеке, айтқаныңыз
өте орынды, басшылыққа аламыз.
Мəртөбені Сіз айтқандай үлкен тарихи орынға айналдырамыз. Келетін
жол салып, абаттандырамыз. Биылдың
өзінде республика көлемінде ұрпақтар
сабақтастығына байланысты өзіңіздің
қатысуыңызбен үлкен жиын өткіземіз»,
деп маған қарап: «Мəртөбені абаттандыру туралы ұсыныспен маған келіңіз,
қаржы бөлеміз, екі-үш айда бітіруіміз
керек», деді.
Бір аптадан соң облыс əкімі Б.Сапар баевты Мəртөбені абаттандыру
жөнінде 2-3 эскиз-жобамен таныстырып, талқылап, одан бір эскиз-жоба құрап, келісімін алған соң, жұмысқа қызу
кірісіп кеттік. 2002 жылдың тамызында
«Мəртөбе» тарихи-танымдық кешені
дайын болып, сол жылы қыркүйекте
еңбек ардагерлері, зиялы қа уым,
Парламент депутаттары, облыс, қала,
аудан əкімдері болып бас қосып Мəртөбеде ұрпақтар сабақтастығына байланысты үлкен, салиқалы жиын өтті.
Міне, Əбекең ағамыздың жүрген
жері, айтқан сөзі, бүгінгі жəне келешек
ұрпаққа мəңгі есте қалатындай тарихи
орынға айналды. Осындай мысалдарды
көптен келтіруге болады.
Əбекеңнің 60 жасқа толу мерейтойының қарсаңында өзінің досы
Сайын Назарбекұлы Əбекеңнің
өмірі туралы 60 қысқа əңгіме жазып,
əбіштануды бастап жіберген болса, нағыз əбіштану əлемі енді басталмақ. Осыған байланысты менде бір
шөкімдей болса да өз үлесімді қоссам
деп, ағамызға деген үлкен құрметпен
қолыма қалам алдым.
Дүниеге əкесі мен анасының баласы болып келіп, дүниеден – қазақ даласының данасы болып өткен қайран
аға, жатқан жерің жайлы, топырағың
торқа болсын, жаның жəннатта шалқысын.
«Өлді деуге бола ма айтыңдаршы,
Өлмейтұғын артында сөз қалдырған», деп ұлы Абай айтқандай,
бү кіл саналы ғұмырын туған халқының, елінің игілігі жолында жан
аямай еңбек етіп, артында өшпес із
қалдырған, ғұлама ойшыл, атақты жазушы, көрнекті мемлекет жəне қоғам
қайраткері, Қазақстанның Еңбек Ері
– Əбекең ағамыздың есімі жадымызда
мəңгі сақталады.
Қуаныш АЙТАХАНОВ,
Қазақстан Парламенті
Сенатының депутаты.

Қарап отырсақ, көркем шығармаларынан бөлек, жаратылыстану, тіл,
əдебиет, тарих, өркениет, мемлекет ісі,
саясат, демография, экономика, əлеумет жəне руханият жазираларында
Əбекең үңгімеген бірде-бір қалтарыс
қалмапты-ау!
Өз өнерпаздарымыздың кө сем
туын дыларын, жер-жа һан жам поздарының жауһар дүниелерін кейінгілер енді дəл Əбекеңдей бақайшағына
дейін бекзаттықпен талдап, бүге-шігесіне дейін жіліктеп, баға бере алар
ма екен?!
Жарықтық, ашынып, қамыққан кезінде: «Халқым-ай, саған не дейін, қайрай-қайрай азуымнан да түк қалмадыау!», – деп, көпшілікке мұң шаққанын
естіп едік.
Хакім Абайдың 150 жылдық мерейтойында сөз алған Зейнолла Қабдолов:
«Қазақ əдебиеті деген арғымақтың
Мұхтар Əуезов алтын жалы болса,
Əбіш Кекілбаев күміс кекілі ғой!», –
деген еді. Тайтұяқ алтынға бергісіз осы
баға енді ешқашан құнын жоймақ емес.
Небір алқалы жиындарда немесе əуежайларда жапырлай амандасқандардың бəрін «айналайын» деп бауырына тартатын, қолы жетпегендерді
көз қиығымен аялай сипап тұратын,
содан соң ақырын ғана басын изеп
қоштасып, алып теңізге бет алған кемедей тербеле басып бара жататын,
қазақтың маңдайына біткен Қызырғалайсаламы енді мəңгі жоқ...
Жұмабай ҚҰЛИЕВ.
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Жїйелі жўмыс
жемісті
(Соңы. Басы 1-бетте).

Мəселен, экономикалық
жағдайдың қиын кезеңіне
қарамастан, бұл сала бойынша өткен жылдың қорытынды
көрсеткіші нəтижелі болды.
Еңбек өнімділігі 102,2 пайызды
құрады. Соған сай металлургия
саласындағы өсім 14,4 пайызды,
химия өнеркəсібінде – 2,6 пайызды, құрылыс саласында 4,8 пайызды құрап, жеңіл өнеркəсіпте
3,4 пайыз өсім байқалды. Алайда,
өндіріс өнеркəсібі 1,6 пайызға
төмендеген. Оның ішінде тау-кен
өндірісіндегі құлдырау 2,5 пайызға жетіп отыр. Көмір өндіру
мен темір рудасы өндірісінде де
кері кету басым. Бірақ түсті металл өндірісінде, керісінше, 4,6
пайыз өсім байқалып отыр.
Иə, айта берсе, қазіргідей
сыртқы бағаның құбылмалы
кезеңінде, өнеркəсіптің барлық
саласында да өзіне жетерлік
ауыртпалықтары бар. Бір салада өсім байқалса, енді бірінде,
керісінше, төмендеген. Дегенмен,
солай екен деп, қол қусырып
отырған ешкім жоқ. Министрлік
бас болып, өндірісшілермен,
кəсіпкерлермен кеңесе, келісе
отырып, қиындықтан бел
қайыстырмай шығудың жолдарын қарастырып жатыр.
Мəселен, кəсіпкерлердің тауарын өткізуге ықпал ету, ұлттық
жəне басқа да ірі компаниялардың
жергілікті өнімді сатып алу үлесін
ұлғайту, көлік шығындарын
азайту, кедендік салықтарды
төмендету арқылы тауар экспортын ынталандыру, электр
энергиясына жəне басқа да
қызметтерге жеңілдікті тарифтер
қарастыру сияқты жұмыстардың
қолға алынуының арқасында
экономиканың қалыпты жүйесін
ұстап, салалардың бір-біріне
сүйеу болуына ықпал етілді.
Өзіне жүктелген межелі міндеттерді ретімен еңсеріп келе
жатқанын аңғартқан министрлік жүйелі жұмыстың алдағы уақытта жалғасын табатынын байқатып отыр. Қазір қолға алынған басым бағыттар
2016 жылда да ілгерілетіле
бермек. Себебі, өндірістің

осынау салаларында атқарылған
шаралардың арқасында ел экономикасында оң үдерістер байқалды. Министр биылғы жылда
өнеркəсіпті қолдау сала сындағы жұмыстар үш бағытта
жүргізілетінін нақтылады.
Оның біріншісі – маңызды
ірі жо ба ларды дамыту. Оның
ішінде қазіргі қолданыстағы
кəсіпорындарды жаңғырту.
Екіншіден, қолданыстағы кəсіпорындарға жаһандық дағдарыс
жағдайында тікелей қол дау
көрсету. Үшіншіден, отан дық
индустрияның бəсекеге қабілеттілігін арттыру үшін жүйелі
жағдай қалыптастыру.
Биыл Индустрияландыру картасы бойынша жұмыстар да өз
жалғасын табады. Бұл ретте, өткен
жылы іске қосылған жобалардың
өндіріс қуаттылығының межелі
мүмкіндігіне жетуін қадағалау
басты назарда болмақ. Сондайақ, жаңа өндіріс орындарының
құрылысының басталуы жəне
іске қосылуы, оның ішінде екінші
тоқсанда басталатын «БатысКалий» калий байыту зауыты мен
«Еурохим-байыту» сияқты жобалар, сондай-ақ, үшінші тоқсанда
Ақтоғай мыс рудасын өндіру жəне
қайта өңдеу жобасы, ал жылдың
екінші жартысында басталатын
«Көктасжал» базасында тау-кен
байыту кешенін пайдалану жобалары бар. Индустрияландыру
картасы бойынша кəсіпорындарды
жаңғырту жұмыстары да өз
кезегінде жалғасын табады. Ел экономикасын еселеп, өнімділікті арттыруда бүгінде жүйелі жүргізіліп
келе жатқан «Өнімділік-2020»
бағдарламасы, жергілікті қамтуды
қолдау шаралары, инвестиция
тарту, кəсіпкерлікті қолдау, жер
қойнауын игеру, ғарыш саласын дамыту сияқты министрлік
бақылауындағы барлық салалардың, бағдарламалардың маңызы зор.
Əсет Исекешев баяндамасында өзі басқарып отырған
министрлікке қарасты барлық
саладағы ахуалдарға тоқталып
өтті.
Алқалы жиын барысында
сөз алған Инвестициялар жəне
даму бірінші вице-министрі

Жеңіс Қасымбек, «Бəйтерек»
Ұлттық басқарушы холдингі»
АҚ басқарма төрағасы Қуандық
Бишімбаев, «Атамекен» ҰКП
басқарма төрағасы Абылай
Мырзахметов өздеріне қатысты
салалардың өткен жылда еңсерген межелерін ортаға салып,
алдағы міндеттерін баяндады. Инвестициялар жəне даму
бірінші вице-министрі Жеңіс
Қасымбектің баяндамасында
көлік саласы экономиканың
негізгі саласының бірі ретінде
жаңа экономикалық саясатты
жүзеге асыруда маңызды рөлге
ие екендігі атап айтылды. Бүгінгі
таңда көлік инфрақұрылымын кең
ауқымды жаңғырту жұмыстары
мен көлік дəліздерін дамытуға
бағытталған «Нұрлы Жол»
бағдарламасы қабылданып,
жүзеге асырылуда.
Ж.Қасымбеков көлік саласында 2015 жылы атқарылған
жұмыстар туралы айта келе,
алға қойылған перспективалар туралы үш негізгі бағытқа
тоқталды. Олар – автомобиль
жолдары, көлік-логистикалық
инфрақұрылымды дамыту жəне
азаматтық авиация саласындағы
бірқатар маңызды мəселелер.
Бірінші вице-министрдің айтуынша, кейінгі жылдары көліккоммуникация кешенінің негізгі
көрсеткіштері жыл сайын орташа есеппен 8-10 пайызға өсім
көрсетіп келген болатын. Бірақ
жалпы əлемдік экономикалық
ахуалдың төмендеуіне орай,

тасымалдар көрсеткіштерінің
бəсеңдегені де байқалады. 2015
жылы ішкі жалпы өнімдегі
көлік қызметтерінің үлесі шамамен 6 пайызды құраса, негізгі
көрсеткіштердің өсімі 2014 жылмен салыстырғанда 5,6 пайыз шамасында болды.
Алқа мəжілісін ПремьерМ и н и с т р ді ң бі р і н ш і о р ы н басары Бақытжан Сағынтаев
қорытындылады. Үкімет басшысының бірінші орынбасары қазіргі əлемдік дағдарыс
кезеңінде ел экономикасын дамытуда аталған министрліктің
алдына қойылар жауапкершілік
жүгі зор екендігін атап өтті.
Сондай-ақ, Елбасының реформалары мен бағдарламаларын
жүзеге асыруға мемлекетіміздің
шамасы жететінін, ол үшін алдын ала жасалған бағдарламалар
мен олардағы жоба-жоспарларды дұрыс жүйелеп, жүзеге
асыру жолдарын айқындап алу
керектігін алға тартты. Əсіресе,
сырттан келер инвестицияларды
ел игілігіне жаратудың айрықша
маңызы зор екендігіне ерекше
тоқталды. Мəселен, Президенттің
шетелдерге сапарларының
нəтижесінде қол жеткізілген
маңызды келісімдер, осыған орай
елге түсер қыруар қаржының
шашау шықпай, келісімде көрсетілгендей соманың елімізге
кедергісіз жетуіне айрықша назар
аударуды тапсырды. Қазіргідей
кім-кімге де оңай тимей отырған
қиын кезеңде шетелден инвестиция тарту оңай шаруа емес,
ал сол келісімдер қажырлы
еңбектің арқасында, Елбасының
шетелдерге сапарларындағы
келелі кездесулерінен кейін қол
жеткізілген соң, оны тиімді пайдалану, жобаларды əрі қарай
сəтімен жүзеге асыру, қарызға
алған қаржыны дұрыс ұқсата
білуге басымдық беру қажеттігі
қадап көрсетілді.

Айтқандай, сөз басында бұл министрліктің қамтитын мəселелерінің ауқымы өте кең екендігін айтқан болатынбыз. Сондықтан
мұндай алқалы жиында ұжымдардың атын атап, түсін түстеп жату
қиын-ақ. Дегенмен, біздің басылымға қатысты бір жай нақты
қозғалғаны көңілге қуаныш ұялатты.
Баяндамасының аяқ шенінде Əсет Өрентайұлы біздің ұжымның – «Егемен Қазақстан» республикалық газеті» акционерлік
қоғамының екі еңбегін ерекше атап өтті. Оның біріншісі – газет таралымының биыл өте жоғары көрсеткішке, яғни 210
мыңнан астам данаға жеткендігі. Екіншісі – жақында редакция ғимаратының іргесінен екінші жатақхана құрылысының
аяқталып, бүгінгі таңда акционерлік қоғамда жұмыс істейтін
қызметкерлердің түгелдей баспаналы болғандығы. Министр бұл
жағдайды адамдарға нақты қамқорлық жасаудың жақсы үлгісі
ретінде зор қанағат сезімімен айтты. Жақсы жаңалыққа жай
қуанып қоя салмай, жылдық алқа жиналысында дүйім жұртқа
өнеге етіп ұсынған министрге біз де ел газетінің арқасында баспаналы болған бір қызметкер ретінде разылығымызды білдіреміз.

Нарыќты сапалы
тауармен ќамтыєан
Раушан НҰҒМАНБЕКОВА.

Өзінің бизнесін ерте кезеңнен
бастап дамытып келе жатқан
Семейдегі «Нептун» ЖШС балық жəне балық өнімдерін өндірумен айналысады. Кеңес өкіметі тұсында бұл кəсіпорын
«Семипалатинскрыба» деп аталатын.
– Біз нарықты сапалы өнімдермен қамтуды жөн көрдік,
– дейді «Нептун» ЖШС директоры Қайрат Құсайынов,
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– бүгінде «Нептун» этикеткасы
бар өнімдерді қаладағы 600 сауда нүктесі сатып отыр. Жəне
ресторандар мен кафелерде де
«Нептун» тағамдары кездеседі.
Майшабақ, кішкентай теңіз
балығы, табан балық жəне тағы
да басқа көптеген балық түрлері
осында тұздалып, қатталып, фабрикат жəне жартылай фабрикат
түрінде сатылады. Тұрғындар
да «Нептун» өнімдеріне
жоғары баға береді. Себебі, ол
ГОСТ технологиясына сəйкес

жасалады. Өнімдердің барлығы
ветеринарлық жəне санитарлық
қадағалаудан өтеді. Сондықтан
да өнімдерде денсау лыққа
зиян келтіретін химикаттар,
консерванттар жоқ. «Нептун»
ЖШС қарамағына түрлі цехтар
мен тоңазытқаштар орнатқан
бөлмелер кіреді. Жылына «Нептун» бюджетке 3,0-3,5 млн.
теңге көлемінде салық төлейді
екен. Бұл кəсіпорынға Шүлбі
су қоймасындағы балық аулау
аумағы 2006 жылдан бастап

тиесілі. Ол жерде балықтар ау
салыну арқылы жəне қармақпен,
тағы басқа да түрлермен ауланады. Жыл бойы балық аулау
берілген квота, лимитпен сəйкес
жүзеге асырылады. Жылына
орта есеппен 60-70 тонна өзен
балығы ауланады. Балықтың
біраз бөлігі қайта өңдеуге жіберіледі, жартысы мұздатылған
күйде сатылады. Міне, осындай балық өндірісі саласындағы
ілгерілеушілікті қала əкімі Ермак
Сəлімов те арнайы барып көріп,
кəсіпорын ұжымымен танысты.
Кəсіпорын ауланған балық орнын жас балық тұқымдарымен
толтырып отырады екен. Қажет
болған жағдайда балық түрлері
Новосібір, Омбы, Барнаул
қалаларынан, Павлодардан да
əкелінеді. 2011 жылдан бастап,
«Нептун» ЖШС Кеден одағының
есептік тіркеу реестрінде тұр.
Жəне өз өнімдерін Ресейге саудалау арқылы кəсіпорын өзге
де елдердің нарығына шығуды
көздеп отыр. Кəсіпорында бұл
күндері 25 адам жұмыс істейді.
Олардың əрқайсысы жыл сайын
біліктіліктерін арттыруда. Бұл
үшін серіктестік басқа елдердің
фирмаларынан мамандарды
шақыртуда. Қазіргі уақытта олар
гигиена сақтау, технологияны
меңгеру жəне жаңа өнімдерді
өңдеуді қолға алыпты, бұған
жауапты Германиядан келген
маман Анита Пиклапс.
СЕМЕЙ.

11 миллиард теѕге

инфраќўрылымды жаѕєыртуєа баєытталєан инвестиция
Еуропа қайта құру
жəне даму банкі шығыс
өңірінде құны 11 млрд.
теңгені құрайтын жобаларды жүзеге асырады. Облыс орталығында
өткен екіжақты кездесу
барысында өңір басшысы Даниал Ахметов пен
Еуропа қайта құру жəне
даму банкінің Орталық
Азия жəне Ресей инфрақұрылымы бойынша директоры Екатерина Мирошник аталған несиелік
келісімге қол қойды.
Думан АНАШ,

«Егемен Қазақстан».

Қол жеткізілген келісімшарттарға сəйкес, Еуропа қайта құру
жəне даму банкі Семей қаласындағы «Семей су арнасы» жəне «Жылукоммунэнерго» кəсіпорындарының жобаларын қаржыландырмақ. Яғни, Семей қаласын дағы
орталық жылу жəне су құбырлары
жүйелері жаңғыртылады. Бұл жобалар бойынша Қазақстан Республикасының Үкіметі де өз кезегінде
«Нұрлы Жол» инфрақұрылымды
дамыту мемлекеттік бағдар ламасы аясында жеңілдетілген қаржыландыру қаражатын бөледі.
Ұсынылған инвестициялар
кəсіпорындарға əбден тозығы жеткен жылу жəне су құбырлары желілерін қайта жөндеуге, сорғы стансаларын жаңғыртуға бағытталған
жұмыстарды жүргізуге мүмкіндік
береді. Сондай-ақ, заманауи құрал-жабдықтарды, автомат тандырылған басқару жүйесін сатып

алуға, орнатуға жəне жылу мен
суды тұтыну есебін жүргізе тін
құралдарды орнату бағдарламасын жалғастыруға да жол ашады.
Осы арқылы энергияны тиімді пайдалануды арттыру, экологиялық
талаптарды жақсарту, ресурстарды тұтынуды оңтайландыру мен
шығындарды азайтуға қолайлы
жағдай қалып тастыру көзделіп
отыр.
– Еуропа қайта құру жəне даму
банкінің негізгі басымдықтарының
бірі табиғат ресурстары мен энергия қуатын тиімді пайдалануға
бағытталған. Осы орайда біз
Қазақстанмен «жасыл экономика» жобасын дамытуда, сол
сияқты, Семей қаласында суды
үнемдеу мен энергия тұтынудағы
шығындарды азайтуға ықпал ететін
жаңғырту жобаларын жүзеге асыруда тығыз жұмыс істейміз, – деді
банк өкілі Екатерина Мирошник.
Ал облыс əкімі Даниал Ахметов Президент Жолдауында міндеттелген межелерді жүзеге асыру

Арќада əк зауыты
тўрєызылмаќ

Қарағанды облысында өндіріс саласына инвестор тарту ісі сəтімен жүргізіліп келеді. Мұның жарқын мысалы
өңір басшысы Нұрмұхамбет Əбдібековтің бельгиялық
аса ірі «Carmeuse» компаниясының басшысы Рудольф
Коллинетпен кездесуі барысында көрініс тапты.
Қайрат ƏБІЛДИНОВ,
«Егемен Қазақстан».

Кездесу барысында облыстың
Осакаров ауданында жоғары

сапалы əк өндіретін зауыт салу
жобасы жан-жақты талқыланды.
Жоба металлургиялық, химиялық жəне тағам өнеркəсібі кəсіпорындарының қажеттілігін

барысында мемлекет-жекеменшік
əріптестігін ұйымдастыруға,
қаржы институттарын тартуға
басымдық берілетінін жеткізді.
Қазіргі кезде облыс əкімдігі
Еуропа қайта құру жəне даму
банкінен жалпы көлемі 171,1
млрд. теңгені құрайтын қаражатты
өңірдегі маңызды жобаларға тарту бойынша белсенді жұмыс
жүргізуде. Оның ішінде Өскемен
мен Семей қалаларына тиесілі
5 жобаға үлкен назар аударылып отыр. Бұл жобалардың жалпы құны 16,9 млрд. теңгеге тең.
Сонымен бірге, 2016 жылдың
алғашқы жартыжылдығында
Өскемен мен Семей қалаларында
энергия үнемдеу үшін көше шамдарын ауыстыруға арналған жəне
Өскемен қаласында сумен қамту
жүйесін жаңғырту, су тартуға
бағытталған жалпы құны 5,9 млрд.
теңгені құрайтын тағы 3 несиелік
келісімге қол қойылады.
Шығыс Қазақстан облысы.
қамтамасыз ететін бірінші сұрыпты
əк өндіру бойынша өндірістік кешен құрылысын салуды көздейді.
Кешен құрылысына 8 млрд.
теңге көлеміндегі инвестицияны Carmeuse Group компаниясы
салмақшы. Өңірлік индустрияландыру картасына енетін бұл жоба
іске асқанда 105 адам жаңа жұмыс
орнымен қамтамасыз етілетін болады.
Жобаның инновациялық мəні
мынада: қолданылатын технология реакциялық қабілеті жоғары
жəне тұтынушының техникалық
талаптарына бейімделе алатын
бірінші сұрыпты жеңіл жəне қатты
күйдірілген əк өндіруге мүмкіндік
береді.
Жалпы, Carmeuse Group тобы
дүниежүзі бойынша ондаған зауыттары бар, əк өндіру саласында
əлемдегі көшбасшылардың бірінен
саналатын трансұлттық корпорация. Дəл қазіргі жағдай тұрғысынан
алып қарағанда, шетелдік мұндай
іргелі кəсіпорынның облысқа
инвес тиция құймақ ниеті бек
қуантарлық жайт. Мұның өзі облыс басшылығының өңірге инвесторлар тарту саясатын тиімді жүргізіп отырғанын көрсетсе керек.
ҚАРАҒАНДЫ.

Ќуатты кəсіпорынныѕ ќолдауы
Жолдасбек ШӨПЕҒҰЛ,
«Егемен Қазақстан».

2015 жылғы мамырда Атырауда нөсер жаңбырдан бірнеше отбасы
зардап шеккен бо латын. Бас паналары жарамсыз болып, қи налған жандарға алдымен
«Ембімұнайгаз» акционерлік қоғамы көмектесуге ұйғарым жасады. Нақтылай айтқан да, тұруға жарамсыз деп танылған бір
бас па наны толығымен
қай та тұрғызып, төрт
үйді күрделі жөндеуден
өткізді.
Осы мақсат үшін
«Ембімұнайгаз» АҚ
орта лық аппаратының
ма ман дары бір күндік
жалақыларын, яғни 18
млн. теңгені «ЕмбіДемеу» қорына аударды. Ал құрылыс
жұмыстарын жүргізуге

жауапты мердігер мекеме анықталды. Жиналған
қаражатқа жалғызбасты
зейнеткер Қалым Құрмановтың бұзылған ескі
баспанасының орны на
жаңа үй салынып, көпбалалы отбасы жəне тəрбиесінде мүмкіндігі шектеулі балалары бар Жұмагүл Көпбергенова, Ренат Сапаров, Лидия Оттен бахер, Əй герім Сүлей меновалар дың бас паналары күрделі жөндеуден өткізілді.
– «Ембімұнайгаз»
АҚ Атырау облысы
тұрғындары алдындағы əлеуметтік жауапкершілігін жете
түсінеді. Өндіріс
алаңдары орналасқан
аймақтардың инфрақұрылымының дамуына үлес қосып,
көмекке зəру жандарға
əлеуметтік қолдау
көрсетуде. Кəсіпорын

облыстық əкімдікпен
ынтымақтастық меморандумының аясында
қайырымдылық шараларына ауқымды
демеушілік көрсетіп келеді. Атыраудағы №1
Қазыбаев атындағы мектеп-интернаттың тəрбие ленушілерін, соғыс
ардагерлерін, мүгедектер

ұйымын, мүмкіндігі
шектеулі балаларға арнал ған медициналық
орта лықтарды қам қорлыққа алды, – дейді
«Ембімұнайгаз» АҚ бас
директорының орынбасары Рысты Тасмағамбетова.
АТЫРАУ.
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Жамбыл облысында 2012-2015 жылдар аралығында «100
аурухана» жобасы шеңберінде 4 денсаулық сақтау нысаны пайдалануға берілді. Ал осы жылдар аралығында «350
дəрігерлік амбулатория, фельдшерлік-акушерлік пункт
жəне емхана салу» жобасы аясында 24 денсаулық сақтау
нысандарының құрылысы аяқталып, салтанатты түрде
ашылды. Жалпы алғанда, республикалық жəне жергілікті
бюджет есебінен 2012-2015 жылдары 61 денсаулық сақтау
нысаны салынды.

15 қаңтар 2016 жыл
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Тґрт жылда – 61 нысан

Еѕбектіѕ кґзін тапќан –
баќыттыѕ ґзін табады

Оралхан ДƏУІТ,

«Егемен Қазақстан».

Елбасының тапсырмасына
сəйкес, еліміздің азаматтары,
əсіресе, ауыл тұрғындары стационарды еркін таңдау құқығын пайдаланады. Бүгінде олар
өз еркімен облыстық, республикалық деңгейлердегі емдеу
мекемелерін таңдап, тиісті көмек
алуда. Емдеуге жатқызу бюросы порталы науқасқа медицина
ұйымын еркін таңдауға мүмкіндік
ұсынады.
Қазіргі таңда науқастардың
сұраныстарын неғұрлым толық
қанағаттандыруға, ресурс үнемдейтін технологияларды белсенді
түрде дамытуға мүмкіндік беріліп
отыр. Ауруханалар стационарлық
көмек көрсеткені үшін ақыны бұрынғыдай төсек-орын санына қарай емес, көрсетілген медициналық
қызметтер көлеміне жəне нақты
шығындарына сəйкес алып отыр.
Осының нəтижесінде сараланған еңбекақы төлеу жүйесі
енгізіліп, еркін таңдау құқығы
арқылы нарықтық қатынас қалыптастырылып, ресурстарды тиімді
қолдану қамтамасыз етілді. Бұл
дəрігерлердің біліктіліктерін
көтеруге ынтасын арттырды
жəне медицина қызметкерлерінің
бəсекеге қабілеттілігін дамытуға
ықпал етеді. Бұл жүйеде қаражат
төлеуге облыс бойынша 2015
жылдың 10 айында 1426111,0
мың теңге бөлінді.
Тегін медициналық көмектің
кепілдік берілген көлемі шеңберінде халықты дəрілік заттармен
қамтамасыз етуге бөлінген қаражат мөлшері 2012 жылы – 20,6
млрд. теңге, 2013 жылы – 26,5
млрд. теңге, 2014 жылы – 28,9
млрд. теңге, ал 2015 жылы 30,5
млрд. теңгені құрап отыр.
Ана мен бала өлімін төмендету

«Саламатты Қазақастан» мемлекеттік бағдарламасының басты міндеті жəне мақсаты болып табылады. Осы бағытта
атқарылып жатқан жұмыстардың
үлес салмағы өте зор. Балалар
мекемелері мен босануға көмектесетін ұйымдарды жабдықтау
2014 жылы 82 пайызды құрады.
Қазақстандағы экономикалық
өсудің арқасында отандық медицина қарқынды дамып, жаңа
биіктерді бағындыра бастады.
Таяуда Жамбыл облысы, Байзақ
ауданы Мырзатай ауылдық округінде 60 орындық туберкулезге

Кґгілдір отын
ќуанышы
Гүлайым ШЫНТЕМІРҚЫЗЫ,
«Егемен Қазақстан».

2015 жылы Маңғыстау өңірінде
атқарылған елеулі жұмыстардың
бірі де бірегейі – Бейнеу-Бозой газ
құбырының пайдалануға берілуі
болды. Бұл Маңғыстау облысының
қияндағы Бейнеу ауданы аумағында
ашылып, сол киелі өңірдің елеулі
оқиғасы саналғанмен, пайдасын
облыс аумағынан тыс облыстар,
мыңдаған отбасы көретін нағыз
игілікті іс болды.
Қазақ даласының жер қойнауы
табиғи кен орындарына бай болғанмен, ел тарихында кез болған
əртүрлі заман лебіне қарай оны
толыққанды игеру, ел кəдесіне жарату ісі шұбалаңдап қалған болатын. Осының кесірінен еліміздің
бір қатар өңірлері күнделікті
тұрмыстарына өте-мөте қажетті
көгілдір отынға қажеттілігін өзге
елдер арқылы шешіп келген болатын. Бұл мүмкіндік ол елдермен жүргізілген жылы жүздесу,
келісімдердің нəтижесі екені
белгілі, əйтсе де қазақ «кісідегінің
кілті аспанда» деп бекер айтпаған,
яғни өзіңде болғанға не жетсін?!
Мемлекеттік «Нұрлы Жол»
бағдарламасы аясында бұдан бес
жыл бұрын қолға алынған БейнеуБозой-Шымкент магистральды
газ құбырының жалпы ұзындығы
1475 шақырымды құрайды. Ал
Бейнеу-Бозой бөлігінің ұзындығы
311 шақырым болса, оның 124
шақырымы Бейнеу ауданының
аумағынан тартылған. Алғашқы
үш жылда ұзындығы 1143
шақырымды құрайтын, жылдық
қуаттылығы 6 млрд. текше метр газ
тасымалдау мүмкіндігіне ие БозойШымкент желісі пайдалануға
берілсе, қалған Бейнеу-Бозой
желісін пайдалануға беру 2016
жылдың көктеміне межеленген болатын. Алайда, жұмысты тиянақты
ұйымдастыру жəне қар қынды
жүргізе білген «ҚазТрансГаз»
АҚ межені мезгілі нен бұрын
бағындырып, өткен желтоқсан айында, дəл тұрғындардың көгілдір
отынды тұтыну мерзіміне еңсерді.
Сондай-ақ, компанияның ұтымды
іс жүргізудегі инновациялық
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шешімдері магистральдың
бастапқы құнынан 150 млрд.
теңгеге жуық қаржыны үнемдеуге
қол жеткізді. Жалпы, ғасыр
жобасының құны 3,6 млрд.
долларға бағаланса, оның құрылыс
жұмыстарына 90 пайызын өз отандастарымыз құрайтын 4 000-ға
жуық адам атсалысты.
Аталмыш газ құбырының іске
қосылуы арқылы Қызылорда, Оңтүстік Қазақстан, Жамбыл, Алматы
облыстарына, Талдықорған қаласы
төңірегіндегі ауылдарға, барлығы 577 елді мекенге газ жететін
болады. Бұлардың ішінде 230
ауыл Оңтүстік Қазақстан облысының аумағындағы елді мекендер, бірқатар ауылдар көгілдір
отынға алғаш рет қол жеткізсе, енді
біреулері Өзбекстан Республикасы
газының тұтынушысы болып келген болатын. Компанияның табысты жүргізіп, сəтті еңсерген бұл жұмысы арқылы Қазақстандағы барлық магистральды газ құбырлары
өзара тоғысып, тасымалдау, жеткізу, өткізу бағыттары бойынша бір жүйеге біріктірілді. Бұл
еліміздің сырттан газ импорттамай,
керісінше, өзге елдерге экспорттау
мүмкіндігіне жол ашты. Жаңа
газ желісі бірқатар мəселелерді
шешумен қатар, алдағы уақытта
тасымал қуаттылығын арттыру,
өзге қалалар тұрғындарының да
газға қолжетімділігін арттыру сынды жоспарларды жүзеге асыруға
тиімді болып саналады.
Ал Маңғыстау өңірінде газ
өндіру қуаттылығы қарқын алып
келеді. 2014 жылдың 10 айында 1
млрд. 723 млн. текше метр көлемінде газ өндірілсе, 2015 жылғы
осы мерзім ішінде ол мөлшер 2
млрд. текше метрді құраған.
Отандастарымызды өзгенің
көгілдір отынына тəуелділіктен
құтқарып, өз өнімімізді тұтынуға
мүмкіндік берген «Бейнеу – Бозой
– Шымкент» магистральды газ
құбырының іске қосылып, пайдалануға берілуі 2015 жылғы Қой
жылында ауыз толтырып айтуға
тұрарлық жаңалық болды десек,
қателеспейміз.
Маңғыстау облысы.

қар сы диспансер пайдалануға
берілді. Аурухана құрылысына 1
168,4 млн. теңге, ал медициналық
құрал-жабдықтар үшін 149,6 млн.
теңге жұмсалды. Əлеуметтік
маңы зы бар нысанды жобалау
жəне оның құрылысын жүргізу
жұмыстарымен «Национальный
центр Құрылысконсалтинг» ЖШС
мен «Темир-Строй Сервис и Ко»
ЖШС айналысты. Үш қабаттан
тұратын бұл ауруханада 9 бөлім
бар. Бұл диспансер Байзақ ауданы тұрғындарына жоғары кəсіби
стационарлы медициналық қызмет
көрсету жəне алдын алу шараларын

өткізумен қатар, туберку лез ге
шалдыққан науқастарға кешенді
ем-дом жүргізетін болады.
Денсаулық сақтау саласындағы
қарқынды құрылыстар мұнымен
тоқтамайды. Енді биылғы жылы
Тараз қаласындағы 300 орындық
көпсалалы аурухана мен Меркі
жəне Талас аудандарында 2 емхана пайдалануға беріледі деп
жоспарлануда.
Жамбыл облысы.
––––––––––––

Суретті түсірген
Алтынбек ҚАРТАБАЙ.

Ортаќ істіѕ орайын келтіруде
Бақберген АМАЛБЕК,
«Егемен Қазақстан».

Сандықтау ауданындағы Петровка ауылының тұрғындары
жаңа жылда айрықша қуанышқа
ие болды. Жуырда мұнда жаңартылған мəдениет ошағы пайдалануға берілді.
Ауыл қуанышына құтты болсын айтқан аудан əкімі Асылбек
Исмағамбетов бұл клубтың жергілікті ауылшаруашылық құрылымдарының қаржысы арқылы
ашылып отырғанына ризашылық
білдірді. Əлеуметтік маңыз ды
нысанның бой көтеруіне «Сандықтау-Астық», «Балқы шын»
асыл тұқымды мал зауыты» жəне
«Жабай» жауапкершілігі шектеулі

серіктестіктері демеушілік көмек
көрсетті.
Жаңа мəдениет ошағы 100
орынға лайықталғанымен, салтанат шарасына көрші ауылдардың
өнерпаздары да қатысып, арнайы
концерттік бағдарламаларын
ұсынды. Аудан əкімдігі тарапынан сый-сауғалар жасалды.
Осы орайда, ауданда соңғы
бір айда мемлекет-жекеменшік
əріптестігі бастамасымен ауылдарда фельдшерлік-акушерлік пункт,
кітапхана, клуб жəне дүкен күрделі
жөндеуден өткізілгенін атап өткен
жөн. Бұл жұмыстарға 30 миллион
теңге қаржы жұмсалды.
Ақмола облысы,
Сандықтау ауданы.

Шөбі шүйгін, құдық суы тұщы
Қызылқұмның жайлауы қайбір
жылдары мыңғырған малдан ада болып, жетімсіреп қалғандай еді. Сəті
туып Үкімет мал шаруашылығына
қайта мойын бұрды, жайлымдарды игеруді қолға алды. Осы оң
игіліктің əсері болар, Сыр өңірінде
мал шаруашылығы қайта көтерілді.
Əсіресе, Жаңақорған ауданы төрт
түлікті түгел өрістетіп, айтарлықтай
нəтижеге қол жеткізді. Өткен қой
жылының көктем айында мал
шаруашылығы мамандарының
облыстық байқауын өткізіп, арқажарқа болысқаны бар. Атакəсіпке
қайта ұмтылыс кезінде жолымыз
бір қиырдағы Қашқанкөлге түсе
қалғаны. Мұнда киелі кəсіптен қол
үзбеген үлкен отбасы бар. Кешегі
қым-қуыт кездері таршылыққа
мойымай, бір бас малды екі бас
етіп, қойды өз төлінен көбейтіп
алғандардың бірі осы Əлібековтер
отбасы алыстан ойлайтындардың
қатарынан екен. Екімыңыншы
жылдарғы қатал қыстарда ұйқы
көрмей, туылған қозылардың аузын
үрлеп, жылы кепеге тасып жүретін
ерлі-зайыптылар бұл күндері
қой-ешкісінің санын бір отардан
асырды. Қазір аудандағы белді
шаруашылық ретінде қалыптасқан
«Əлібек» шаруа қожалығы уақ малмен қатар ірі қара мен жылқының
да басын молайтты. «Еңбек етсең
ерінбей, тояды қарның тіленбей»
деген аталы сөздің мерейі осы да.
Жастары сексенді алқымдап қалған
қариялар тізгінді бұл күндері кенже баласы Мақсатқа берген. Ол
келіншегі Бибігүл екеуі ата жолын
сəтімен жалғастырып, лайықты
алып келеді.
– Мал қыстатуды ауылдан

жиырма бес шақырым жердегі
қыстауымыз «Тұрыста» өткізіп жатырмыз. Биылғы қыс оншалықты
қатал емес, жауын-шашын мол
болғандықтан шөп жұмсақ, мал
тойымды. Оның үстіне қысқа
қажетті мал азығын да жетерліктей
етіп қора басына жинап алғанбыз,
– дейді шаруа қожалығының
төрағасы Мақсат Əбсадықұлы.
Айтса айтқандай, ұжымда МТЗ80, ДТ-75 тракторлары бар. Қажетті
орақ, тырма, шөп тайлаушы секілді
құрал-жабдықтары да жетерлік,
тасымал көліктерінен қам жоқ.
Шаруашылық малы үшін құнарлы
мал азығын дайындайтын егістік
алқаптары да күтімде.
Қыстау басындағы мал күтімінде Бақыт Төлеубеков, Аманқыз
Нақыпбекова, олардың балалары Думан мен Ынтымақ аянбай
еңбек етіп жүр. Ауызбірлікпен
түсініссе еңбек еткен жерде береке де болады, молшылық та
серік екендігі бесенеден белгілі.
Айлық жалақылары уақтылы,
азық-түлікпен қамтамасыз етілген. Оның үстіне жастайынан мал
шаруашылығымен көзін аш қан
жастар емес пе. Мал емдеу жұмыстарын мал дəрігерлері Пірман
Ералиев пен Болат Биғазиевтердің уақтылы əрі сапалы атқаратындығына да ризалығын танытып
жатты шаруашылық иелері.
Еңбектің көзін тапқан – бақыттың өзін табады, Мақсаттың келіншегі Бибігүл де бір тынбайды, ауыл
маңындағы сауын сиырларды бір
өзі сауып, айранын ұйытып, құрт
жаяды. Есептей беріңіз, құрттың бір
келісі 1500 теңге болғанда, айына
40-50 келі өнім өткізіп отырсаңыз
қолың да майлы, ауыздың салымы

болғаны емес пе. Міне, нарық талабын түсініп, пайдалы еңбек ету
деген осы.
– Қарағым, – дейді шаңырақ
иесі Əбекең қария – Жасымда бейнет бер, қартайғанда зейнет бер,
деп əкелеріміз айтып отырушы
еді, сол сөзді өзіміз де айтатын
болдық. Шүкіршілік, балалар істі
жалғастырып алып кетті. Қолдағы
перзенттеріме рахмет, оларға
қаладағы балаларым Бақыт пен
Марат, осындағы Бейсенбай бəрі
де керек кезінде қолқабыс жасайды. Жұмыла көтерген жүк жеңіл.
Біз кемпір екеуміз, жиын-тойлардан қалмай қыдырыстап, үйде
болсақ теледидар мен газет оқимыз.
Облыстық «Сыр бойы» келгенше
асығып отырамыз. Елбасының
«Ұлт жоспары – қазақстандық
арманға бастайтын жол» атты
мақаласын оқып, оның мəнісін балаларыма айтып отырамын. Осы
кезде жеңгемізде үн қосты: көкең
қазір саяси насихатшыға айналды. Көрген-білгендерімен қоса,
еліміздегі соңғы жаңалықтарды
балалары мен немерелеріне ежіктеп
түсіндіріп отырғаны...
Иə, мал қыстатумен тыңғылықты айналысып отырған
«Əлібек» шаруа қожалығы ертеңге
төл түсімінің де нəтижелі болуын
ойластыруда. «Мал өсірсең – қой
өсір, пайдасы оның көл көсір»
демекші, еңбектің азабын тата
білген, оның ғажабын да тата біледі
деген емес пе.
Нұрмахан ЕЛТАЙ.

Қызылорда облысы,
Жаңақорған ауданы,
Қашқанкөл ауылы.

Израильдіктер ЖЭО салуєа ниетті
Ақмола облысының əкімі Сергей Кулагин «ALL ENERGY
Holding LTD» Израиль компаниясының Азиядағы өңірлік
бизнесті дамыту жөніндегі директоры Александр Вопиловпен
кездесіп, Көкшетауда жаңа жылу-электр орталығын салу
мəселесін қарастырды. Кездесуге компания директорымен
бірге «Сарыадыр» кенішіндегі «Он Олжа» жауапкершілігі
шектеулі серіктестігінің басшысы Марат Нəбиев, облыстық
департаменттер мен басқармалардың басшылары қатысты.
Бақберген АМАЛБЕК,
«Егемен Қазақстан».

Жиналғандар алдында сөз
сөйлеген шетелдік компанияның
өкілдері облыс орталығында бүгінгі
таңда экономикалық жағынан тиімді,
ең арзан отын көзі қолданылатын
бу қазандықтарын салу қажеттігін
ұсынды. Компания директоры
Александр Вопиловтың айтуынша,
ЖЭО салынған кезде өңірдегі жылу
энергиясына деген тапшылықты
жоюға болады. Жаңа ЖЭО 180 МВт
электр жəне 450 Гкал/сағ. жылу
қуатын өндіруге мүмкіндік береді.

Жобаға қатысты ұсыныспікірлерді мұқият тыңдай келе,
облыс əкімі Сергей Кулагин
бүгінгі күні танымал компания
ұсынып отырған жобаның өңірде
қызығушылық тудыратынын атап
өтті. Елбасы Жолдауында ерекше
екпін түсірілген интеграциялық
арқаумен инвестиция тартудың
маңызы орасан. Нысанның
экологиялық жағынан тиімді болуын ескере келе, қаржыландыру
мəселесіне тоқталған ол, Үкімет
7,9 миллиард теңге көлеміндегі
жобаларды қолдауға мүмкіндік
беріп отырғанын еске салды.

Жаңа жылу электр орталығы
Көкшетау үшін ең өзекті мəселенің бірі. Болашақ орталық
өндіретін қуат көздері жыл санап
өсіп келе жатқан қаланың ғана
емес, оған іргелес үш ауданның
сұранысын өтей алады. Ал, облыс орталығының тұрғындары
жыл бойы ыстық суды пайдалану
мүмкіндігіне ие болмақ.
Бұған қосымша, «ALL
ENERGY Holding LTD» компаниясы Ерейментау ауданындағы
Сарыадыр көмір кенішінде де 1000
МВт қуаттағы электр стансасын
салу ниетінде екендігін білдірді.
Ұсыныс облыс басшы лығы тарапынан қолдау тапты. Аталған
екі жобаны іске асыру қосымша
жұмыс орындарын құруға, салық
салымын молайтуға, облысты қуат
тұты нушыдан қуат өндірушіге
айналдыруға мүмкіндік бермек.
Ақмола облысы.

Жол бойы сервисіне серпін береді
Сатыбалды СƏУІРБАЙ,
«Егемен Қазақстан».

Шүкір, қазір жыл сайын жол
жағдайы жақсарып келеді. Облыс аумағынан 1894 шақырым
республикалық дəрежедегі қатты
жамылғылы жол өтеді. Соның 658
шақырымы «Батыс Еуропа – Батыс
Қытай» халықаралық көлік дəлізі
болып табылады. Ендігі мə селе
осы жолдардың бойында халықаралық стандарттарға сай сервистік
қызметті дамыту болып отыр.
Облыстық əкімдікте өңір басшысы Бердібек Сапарбаев, «Қазавтожол» ҰК» АҚ басқарма төрағасы
Ермек Қизатов, Ұлттық кəсіпкерлер
палатасының өкілдері жəне облыс кəсіпкерлері тарапынан жол
бойы сервистік қызметін дамыту
жөніндегі төртжақты меморандумға
қол қою рəсімі болды. Шараны
кіріспе сөз сөйлеп ашқан облыс
əкімі Бердібек Сапарбаев өңірдегі
жолдардың жағдайына тоқталды,
2016 жылы «Ақтөбе – Атырау»
тасжолын жаңғырту басталатынын,
«Астана – Ар қалық – Ақтөбе»

тасжолының құрылысын жүргізу
де шешімін табуда екенін жеткізді.
Сондай-ақ, «Ақтөбе – Ор» тасжолын күрделі жөндеу де ойластырылып жатқанын айтты.
– Біздің өңірден өтетін 1894
шақырым республикалық маңыздағы жол бойында небəрі 170 сервистік орталық бар. Солардың өзі
халықаралық стандарттарға сай
келмейді. Сондықтан күре жолдың бойында заманауи сервистік
қызметті дамыту күн тəртібіндегі
өзекті мəселе болып отыр. Бұл
бағыт т ағы жұмысты нақты лау
үшін жол бойы сервисін дамытудың өңірлік картасы жасалып,
жұмыс тобы құрылып, қай жерде
қандай қызмет орналасуы керектігін анықтау керек. Біз өз тарапымыздан жер бөлуге, инфрақұрылым
жүргізуге қолдау көрсетеміз. Бір
сөзбен айтқанда, қолда ныстағы
жəне салынып жатқан жолдарды тиімді пайдалануымыз қажет.
Бұл – Елбасы тапсырмасы. «Бизнестің жол картасы-2020» мемлекеттік бағдарламасы бойынша
бұл мақсатқа 100 миллион теңге

бөлінді. Бұл жұмыс одан əрі жалғасын табады, – деді өңір басшысы.
Өз кезегінде «Қазавтожол»
ҰК» АҚ басқарма төрағасы Ермек Қизатов 2015 жылы 2 мың
шақырым жол салу қолға алынып,
соның 620 шақырымы пайдалануға
берілгенін, 2016 жылы да 2 мың
шақырым жол салынатынын
жеткізді. Ол сон дай-ақ, жол
бойындағы сервистік орталықтарға
кіреберіс жолды асфальттауға,
оның айналасын, демалыс аумағын
тазалауға, қауіпсіздікті қамтамасыз
етуге көмек берілетінін айтты. Жалпы, жол бойындағы
сервистік қызметті халықаралық
стандарттарға сай келтіруге байланысты кешенді жұмыстар
жүргізіліп жатқанынан хабардар
етті. Қазір жұмыс істеп тұрған
сервистік орталықтардың 75 пайызы халықаралық стандарттарға сай
келмейтінін айта келіп, олардың
жабылмайтынын, қазақстандық
стандартқа сай келетіндей қайта
жарақтандырылатынын атап өтті.
Ақтөбе облысы.

Орталыќ мемлекеттік органдардыѕ интернет-сайттары:
Қазақстан Республикасының Үкіметі www.government.kz

Денсаулық және әлеуметтік
даму министрлігі

www.mzsr.gov.kz

Қорғаныс министрлігі www.mod.gov.kz

Қаржы министрлігі

www.minfin.kz

Ұлттық экономика министрлігі www.minplan.gov.kz

Білім және ғылым министрлігі www.edu.gov.kz

Әділет министрлігі

www.adilet.gov.kz

Сыртқы істер министрлігі www.mfa.gov.kz

Мәдениет және спорт министрлігі

www.mki.gov.kz

Инвестициялар және
даму министрлігі www.mid.gov.kz

Ішкі істер министрлігі mvd.gov.kz

Ауыл шаруашылығы министрлігі minagri.gov.kz
Мемлекеттік қызмет істері министрлігі www.kyzmet.gov.kz

11

www.egemen.kz

15 қаңтар 2016 жыл

 Басты байлық

Туберкулез
жазылмайтын дерт емес
Бақтияр ТАЙЖАН,

«Егемен Қазақстан».

Туберкулез дертін халқымыз
құрт ауруы деп сипаттайды. Бойында қырым артық еті жоқ, жү зі
қуарып, ине жұтқандай иіліп жүретін адамдарды «мынау құрт ауруымен ауырған ғой» деп жатады.
Құрт ауруының емі деп қымыз,
əсіресе, саумал жиі айтылатын.
Емшілер иттің, шошқаның тіпті,
аюдың майы мыңда бір ем дейді.
Алайда, мұның ешқайсысы
адамның иммунитетін көтергені
болмаса туберкулез дертін жаза алмайды екен. Бұл туралы
Шымкентте өткен халықаралық
ғы лыми конференциядан соң
баспасөз мəслихатында Туберкулез мəселелері жөніндегі ұлттық
орталықтың директоры, медицина
ғылымдарының докторы, профессор Тілеухан Əбілдаев айтқан.
Өткен жылы облыстық туберкулезге қарсы диспансердің құрылғанына 90 жыл толған. Осыған
байланысты Шымкенттегі ОҚО
Мемлекеттік фармацевтикалық
университетінде халықаралық
ғылыми конференция өтіп, оған
елі міздің барлық өңірінен осы
саланың өкілдері келіп қатысты.
Облыстық диспансерді білікті
маман, медицина ғылымдарының
кандидаты Болат Сағымбеков
басқарады.
Болат Салыбекұлы кезінде
халқымызды баудай түсірген ауыр
науқастың облысымызда емдеу
ісі қолға алынғанына 90 жыл толғанына орай тарихын рет-ретімен
жіліктеп берді.
Оңтүстік Қазақстан облыстық
туберкулезге қарсы диспансер сол
кездегі Сырдария губерниясының
халқына арналып, 691 571 тұрғыны бар Шымкент қаласында
шаңырақ көтерген екен. Бұл емдеу орталығы 25 төсек орынға ғана арналған. 1925 жылдан 1941
жыл аралығында В.В.Прошина,
О.А.Нечаева, К.А.Лазаркевич –
осы саланың алғашқы ұйымдастырушылары болыпты.
1952 жылдан 1962 жыл аралығында туберкулезге қарсы төсек
орын қоры 5 есе көбейтілген.
Алғашында медициналық мекемелер негізінде бірнеше төсек
орынға арналған тубкабинеттер
ұйымдастырыла бастаған. Осы
ретте, Леңгір, Кентау қалалары
мен Сарыағаш, Алғабас, Ленин
аудандарында тубдиспансер
бөлімдері құрылған. 1955 жылы
Оңтүстік Қазақстан облыстық туберкулезге қарсы қызмет 225 төсек
орындық диспансерлерден, 15 төсек орындық 6 тубкабинеттен, 200
төсек орындық 2 облыстық санаторийден, 820 орындық Республикалық деңгейдегі («Балықшы»,
«Ванновка», «Шымған») 3 санаторийді құраған.
Республика бойынша туберкулезге қарсы қызметті қалыптастыруда , туберкулезді анықтау
мен емдеудің жаңа тəсілдерін
ендіруде бұрынғы Шымкент облысы алдыңғы қатарда болды.
1959 жылдан бастап облыстық
туберкулезге қарсы диспансерде
туберкулездің созылмалы түрлерін
хирургиялық жолмен емдеу қолға алына бастаған. Алғаш рет
дəрігер хирург В.Малобродский
интубациялық наркозды пайдаланып өкпе туберкулезіне ота

жасаған. 1964 жылы туберкулезді
хирургиялық жолмен емдеу, еңбекке қабілеттілігін оңалдыру арқылы
емнің тиімділігі 85,5 пайыз жағдайға
қол жеткізген. Осы жылы балалар
бөлімшесі ашылған. 1964 жылы
туберкулез ошағындағы балалар
мен жасөспірімдерді оқшаулау
мен химиопрофилактикалық еммен қамту жəне жыл бойы болатын
балабақшалар мен мектеп интернаттарға орналастыру басталған.
Денсаулық сақтау саласының
тəжірибелі ұйымдастырушылары
Н.Ф.Маринич, Т.Оразалиев туберкулезге қарсы іс шараларды
одан əрі жандандырады. 1963-1966
жылдары алғаш рет жылжымалы
флюороқондырғылардың көмегімен тұрғындарды профилактикалық тексеру ұйымдастырылады.
1989-2001 жылдары туберкулезге қарсы қызметті облыстық
мəслихаттың депутаты, медицина ғылымдарының кандидаты
Сəулетбек Қалдыбайұлы басқарды. Бұл Одақтың тарау алды,
эпидемиологиялық жағдайдың
күрделенген, туберкулин, БЦЖ
вакцинасы, дəрі-дəрмектермен
қамтамасыз етудің нашарлаған
кезеңі болатын.
1998 жылы Қазақстанда жаңа
ДОТС бағдарламасы ендірілді.
ДОТС бағдарламасымен науқастарды құнарлы тағаммен, дəрідəрмектермен қамтамасыз ету
қолға алынды. Химиорезистентті
туберкулезді диагностикалау
жүйелендіріле бастады.
Туберкулезге қарсы бірін ші
қатардағы дəрілерге сезімталдық
тестін қою ендірілді. С.Қалдыбайұлының қатысуымен Бəйдібек,
Ордабасы аудандарында 19972002 жылдары «Шекарасыз дəрігерлер» атты халықаралық ұйым
ашылып, қайырымдылық жəне
тəжірибелік көмек көрсетілді.
С.Қалдыбайұлының ісін денсаулық сақтау саласының тəжірибелі
ұйымдастырушылары Б.Торгаутов,
Д.Төлепбергенов, С.Сақыбаева,
Ж.Спанқұлов, П.Бердалиевтер
жалғастырды.
2011 жылға дейін облыстық
туберкулезге қарсы қызмет 1790
төсектік диспансерден, 500 төсектік шипажайдан, 400 төсектік
«Қазығұрт» мектеп-интернатынан, 180 төсектік 2 арнайы балабақшадан, 165 төсектік балабақшадағы сауықтыру топтарынан
құралған болатын.
Эпидемиологиялық жағдайдың
тұрақтануына байланысты 2011
жылы облыстық туберкулезге қарсы қызметті оңтайландыру басталды. Материалдық-техникалық
базасы нашар, төсек қоры тиімсіз
пайдаланылған диспансерлер
қысқартылды. Облысымызда туберкулезге қарсы төсек орын қорын
тиімді пайдалану мақсатында
кезең-кезеңімен өткізілген оңтайландыру нəтижесінде 1790-нан
970-ке дейін қысқартылып, ал
санаторлық сауықтыру төсек
орындар 500-ден 730-ға дейін көбейтілді, 9 ауданаралық диспансерлер құрылып, туберкулез
бойын ша эпидемиологиялық
жағ дайдың тұрақтануына орай,
8 диспансер стационарсыз диспансерлік бөлімшелер болып қалыптастырылды. Бүгінгі күні науқастар ағымы бір стационарға бір
ғана инфекциялық статуспен жатқызылады.

Облыс бойынша туберкулездің
жұқпалы түрін анықтау мақсатында
қосымша жаңа 6 микроскопиялық
зертханалар ашылды. Бүгінгі күні
облыс бойынша жалпы туберкулезге қарсы мекемелерде 18
бактериоскопиялық зертхана, жалпы емдеу саласында 26 зертхана қызмет атқарады. Химиялық
резистентті туберкулездің бактериологиялық диагностикасы бір жүйеге келтіріліп, жолға
қойылған. Жеделдетілген диагностикалаудың екі Бактек аппаратының көмегімен туберкулезге қарсы дəрілерге сезімталдық
тес тін қою əдісі, рифампицин
препа ратына сезімталдықты 2
сағатта анықтайтын малекулярлы-генетикалық G-Xpert экспресс əдісі ендірілген. Туберку лезге қарсы қызметтің рентген флюорографиялық қоры күшей тілген. Облыс бойынша 98
көпқызметті стационарлық диагностикалық рентген аппараты, 38
жылжымалы флюорографиялық
қондырғылар алынған.
Науқастардың иммунитетін
жоғарылату үшін саумал бағдарламасы қарастырылған. Саумал
барлық науқастарға стационарда
ем алу барысында, ересектерге
арналған «Балықшы» шипажайында жалғастыру кезеңінде жəне
сауықтыруда жүрген науқастарға
қолданылады.
Атқарылған туберкулезге
қарсы шаралардың нəтижесінде
облыс бойынша туберкулезден
эпидемиологиялық жағдай соңғы
жылдарда тұрақтанып келеді екен.
Соңғы он жылда туберкулез бойынша аурушаңдық халықтың 100
мың тұрғынына шаққанда 46,5
пайызға 105,8-ден 56,6-ға дейін,
өлім көрсеткіші 3 есе 11,7-ден 3,8ге төмендеген.
Туберкулез – оңай жазылатын дерт емес. Болат Сағымбеков
осы ауруханаға бас дəрігер болып
бекітілгенде Алматыдағы №7 қалалық аурухананың басшы сы,
медицина ғылымдарының докторы Болат Баймаханов телефон шалып құттықтайды. «Сенің
жұмысың нағыз жалқаудың жұмысы ғой» дейді тілінің қотыры
бар, трансплантация жасаудан
республикадағы ең мықты маман.
« Неге?» «Ауруға бір шелек дəрі
бересің де, алты айдан соң «Қалай
жағдайың?» деп сұрайсың. Басқа
жұмысың жоқ қой».
Əзілге сүйесе де осы дертпен
ауырған адамдардың ұзақ ем алатындығы белгілі.
Облыстық денсаулық сақтау
басқармасының басшысы Сейтжамал Пакеев Сағымбековты жылы
орнынан суытып, осында əкелгенде
бауы мен шуы шатысып жатқан
емдеу орнын жөнге келтіреріне
сенген.
Жақында əңгімелесу мақсатында ауруханаға барғанбыз. Тəртіпке келіп, мұнтаздай болып
қалыпты. Қала орталығында қалып
кеткен аурухананы сыртқа көшіру
мəселесін Туберкулез мəселелері
жөніндегі ұлттық орталықтың директоры Тілеухан Əбілдаев облыс əкімі Бейбіт Атамқұловтың
арнайы қабылдауында айтқан.
Құдай қаласа, ауруханаға көрші
тұрғындардың наразылығын тудырған мəселе оңтайлы шешілмек.
Оңтүстік Қазақстан облысы.

2015 жылєы бизнестіѕ əлеуметтік жауапкершілігі туралы
«Парыз» конкурсыныѕ лауреаттары
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ПРЕЗИДЕНТІНІҢ «ГРАН-ПРИІ»
«Самұрық Энерго» АҚ

Астана

«ҮЗДІК ƏЛЕУМЕТТІК
ЖАУАПТЫ КƏСІПОРЫН» номинациясы
Ірі кəсіпкерлік субъектілері
«Саутс-ойл» ЖШС
«Көкше-Цемент» ӨБ» ЖШС
«Ақтау Халықаралық Теңіз
Сауда Порты» АҚ

Қызылорда облысы
Ақмола облысы
Маңғыстау облысы

Шағын жəне орта кəсіпкерлік субъектілері
«Абзал жəне К» ТС
«Шахтерское» ЖШС
«ТМК-КазТрубопром» ЖШС

Қызылорда облысы
Қарағанды облысы
БҚО

«ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ САЛАСЫНДАҒЫ ҮЗДІК
КƏСІПОРЫН» номинациясы
Ірі кəсіпкерлік субъектілері
«Т.И. Батуров атындағы
Жамбыл ГРЭС-і» АҚ
«Нəзік» ЖШС
«Разрез Молодежный» ЖШС

Жамбыл облысы
Алматы қаласы
Қарағанды облысы

Шағын жəне орта кəсіпкерлік субъектілері
«Каспиан Салфа Компани»
ЖШС

Атырау облысы

«Петропавл құрылыс
материалдары зауыты» ЖШС
«Кнауф Гипс Тараз» ЖШС

СҚО
Жамбыл облысы

«ҮЗДІК ҰЖЫМДЫҚ ШАРТ» номинациясы
Ірі кəсіпкерлік субъектілері
«Ақбұлақ» АҚ
«Бұқтырма цемент
компаниясы» ЖШС
«Алматы Электр
Стансалары» АҚ

Ақтөбе облысы
ШҚО
Алматы қаласы

Шағын жəне орта кəсіпкерлік субъектілері
«Мойылды шипажайы» АҚ
«Есфонтан» ЖШС
«СЫМА-К» ШҚ

Павлодар облысы
Ақтөбе облысы
Қостанай облысы

«ЭКОЛОГИЯҒА ҚОСҚАН
ҮЛЕСІ ҮШІН» номинациясы
Ірі кəсіпкерлік субъектілері
«Үлбі металлургия зауыты» АҚ
ШҚО
«СПНС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ
Ақтөбе облысы
«Шұбаркөл Көмір» АҚ
Қарағанды облысы

Шағын жəне орта кəсіпкерлік субъектілері
«ГорКомТранс» ЖШС
«ГЭСПОЛ» ЖШС
«Губер С.В.» ЖК

Қарағанды облысы
Қостанай облысы
БҚО

«Мəѕгілік Ел» патриоттыќ форумы
Сатыбалды СƏУІРБАЙ,
«Егемен Қазақстан».

Ел Тəуелсіздігінің 25 жылдығына орай «Нұр Отан» партия сының облыстық филиалы облыстық Қазақстан халқы
Ассамблеясы хатшылығымен
бірлесіп «Мəңгілік Ел» патриоттық форумын өткізді. Мұны осы
бағыттағы кешенді істердің бастауы, тəуелсіздіктің тұғырын
бекітетін саяси-мəдени іс-шаралардың тұсаукесері десе де болғандай. Партия мүшелері мен жастар қатысқан жиында «Нұр Отан»
партиясы облыстық филиалы
төрағасының бірінші орынбасары
Айбек Сағиев сөз алып, Елбасы
Жолдауында айтылған «Мəңгілік
Ел» идеясына, оны жүзеге
асырудың тарихи маңыздылығына
тоқталды. Ілгері күнге үлкен
үміт артқан болашақтағы жарқын

істердің осы «Мəңгілік Ел» идеясынан арна тартатынын жеткізді.
Мұ ның өзі дамыған 30 елдің
қатарына енуді межелеп отырған
Қазақстанның қарқынды дамуына
серпін беретінін атап өтті.
– Өткен тарихқа тағзым да,
бүгінгі бағытқа мақтаныш та, келешекке сенім де «Мəңгілік Ел» деген
ұғымға сыйып тұр. Отанды сүю –
бабалардан мирас болған мұраны
қадірлеу, оны сақтау, өз үлесіңді
қосып дамыту, кейінгі ұрпаққа
аманат етіп табыстау. Қазіргі күні
барша қазақстандықтың міндеті
осы болуы тиіс, – деді ол.
Шарада Қ.Жұбанов атындағы
Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетінің профессоры Нұртаза Абдоллаев еліміздің 25 жыл
ішінде қол жеткізген жетістігі
мен Елбасының көреген саясатын
сабақтастыра баяндады. «Мəңгілік
Ел» бағдарламасының тарихи

маңызының тұжырымдарын тарата əңгімеледі. Бұл идеяның
патриоттық мəні мен тəрбиелік
маңызына тоқталды. «Нұр Отан»
партиясының белсенді мүшесі,
Ақтөбе көлік, коммуникация жəне
жаңа технологиялар колледжінің
оқытушысы Бекзат Қаумешев
жастар атынан сөз алып, еліміздің тəуелсіздігі хақында тұшымды ойларын ортаға салды.
Тəуелсіздік жылдарындағы қол
жеткен табыстар мен игі ізденістерді салғастыра баяндады.
– Тəуелсіз ел атанған тұста
Елбасы алпауыт елдердің кепілдігін ала отырып, əлемде бірінші
болып ядролық қарудан бас тартты. Ең алдымен елдің шекарасын нықтап алуға ұмтылды.
Нұрсұлтан Əбішұлы əлемнің барлық елдерінен инвестиция тартты.
Соның арқасында экономикамыз
аяғынан тік тұрып қана қоймай,

қауіпсіздігімізді де нығайтып
ал дық. Өйткені, бізде əлемнің
«ауа райын» жасайтын елдердің
бəрінің де бизнесі бар. Ал қыруар
қаржы салып отырған олар біздің
елде тыныштық болуына əбден
мүдделі, – деді ол.
Ал Қазақстан халқы Ассамблеясының жанындағы Ғы лыми-сараптама тобының мүшесі,
Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе
өңірлік мемлекеттік университе тінің оқытушысы Дмитрий
Мацюк еліміздегі достық туралы, бұл бағыттағы Елбасы ұстанымдары хақында əсерлі əңгімеледі. Мұғалжар аудандық білім
бөлімінің тəлімгері, жас ақын
Нұрбол Ыбыраев тəуелсіздік
туралы жалынды жыр оқыды.
Форум соңында патриоттық
əндер шырқалды.
Ақтөбе облысы.

«GALANZ bottlers» АҚ «Цеснабанк» АҚ жəне «Adal SU» ЖШС арасында,
атап айтқанда «GALANZ bottlers» АҚ-пен, «Напитки на дом» ЖШС-мен жəне
«Виктория Логистик» ЖШС-мен 3 930 000.00 (үш миллион тоғыз жүз отыз
мың) АҚШ доллары сомасына, «Цеснабанк» АҚ ұсынатын шартпен жəне
кепілдікті қамтамасыз етуге ұсынуға 26.06.2023 жылға дейінгі мерзімге Басты
несие келісімін жасау туралы хабарлайды:
1. Тұрғын емес тұрақжай мыналардан тұратын, литер А, жалпы алаңы – 3185,7
ш.м., литер Б, жалпы алаңы – 6 412,8 ш.м., литер В, жалпы алаңы 245,8 ш.м., литер
Г, жалпы алаңы – 11,0 ш.м., №1116, №1117, гидрогеологиялық ұңғымаларымен
бірге, өлшемі 1,2832 га жер телімінде орналасқан, кадастрлық нөмірі 20-317-079103, мекенжайы: Алматы қ., Сүйінбай д-лы, 239Б-үй;
2. Жекеменшік құқығындағы алаңы 18,720 га жер телімі, кадастрлық нөмірі
03-047-058-223;
3. Өндірістік жəне қойма тұрақжайлары, мына литерлерден тұрады: лит А.
(əкімшілік ғимарат) жалпы алаңы 3620,4 ш.м.; лит Б. (өндірістік цех) жалпы алаңы
11589,6 ш.м.; лит. Г1 (қазандық) жалпы алаңы 41,8 ш.м.; лит. Г2 (трансформатор
қосалқы стансасы) жалпы алаңы 52,5 ш.м.; лит. Г3 (трансформатор қосалқы стансасы) жалпы алаңы 21 ш.м.; лит. В (қойма тұрақжайы) жалпы алаңы 16054,1 ш.м.,
лит I (жертөле) жалпы алаңы 24 ш.м., сондай-ақ VIII, IX ұңғымалар, өлшемі 4,51
га жер телімінде орналасқан, кадастрлық нөмірі 03:046:267:3517, жекеменшік
құқығына тиесілі;
4. Су дайындауға жəне ПЭТ-шөлмектерге суық шай жəне ауызсу құюға арналған
жабдық;
5. Viloce 40/40/8 ПЭТ-шөлмектерге шайды ыстықтай жəне құрамында шырыны
бар сусындар құятын моноблок жабдық;
6. Жабдық (ICE STREAM тоңазытқыш шкафтары моделі Large, «Укснаб» ЧАО
өндірісі (Украина, Красноперекопск қ.) саны 310 дана);
7. Жабдық (сығымдағыш қалып 32 ұяшық 28 гр., сығымдағыш қалып 48 ұяшық
28 гр.), стеллаждар (тереңдік стеллаждары жиынтығы бөлшектелген түрде, 1
жиынтық).

AO «GALANZ bottlers» сообщает о заключении крупной сделки, а именно о заключении между АО «Цеснабанк» и ТОО «Adal SU» совместно с AO
«GALANZ bottlers», ТОО «Напитки на дом» и ТОО «Виктория Логистик»
Генерального кредитного соглашения на сумму 3 930 000.00 (три миллиона девятьсот тридцать тысяч) долларов США, сроком до 26.06.2023 года, на условиях, предлагаемых АО «Цеснабанк» и предоставлению залогового обеспечения:
1. Нежилые помещения, состоящие из литера А общей площадью – 3185,7 кв.м.,
литера Б общей площадью – 6 412,8 кв.м., литера В общей площадью 245,8 кв.м.,
литера Г общей площадью – 11,0 кв.м., с гидрогеологическими скважинами №1116,
№1117, расположенные на земельном участке мерою 1,2832 га, кадастровый номер
20-317-079-103, по адресу: г. Алматы, пр. Суюнбая, д.239Б;
2. Земельный участок площадью 18,720 га на праве частной собственности, кадастровый номер 03-047-058-223;
3. Производственные и складские помещения, состоящие из литер: лит. А (административное здание) общей площадью 3620,4 кв.м.; лит. Б (производственный
цех) общей площадью 11589,6 кв.м.; лит. Г1 (котельная) общей площадью 41,8
кв.м.; лит. Г2 (трансформаторная подстанция) общей площадью 52,5 кв.м.; лит.
Г3 (трансформаторная подстанция) общей площадью 21 кв.м.; лит. В (складское
помещение) общей площадью 16054,1 кв.м., лит I (подвал) общей площадью 24
кв.м., а также скважины VIII, IX, расположенные на земельном участке мерою
4,51 га, кадастровый номер 03:046:267:3517, принадлежащем на праве частной
собственности;
4. Оборудование для водоподготовки и розлива холодного чая и питьевой воды
в ПЭТ-бутылки;
5. Оборудование моноблок горячего розлива чая и сокосодержащих напитков
в ПЭТ бутылки Viloce 40/40/8;
6. Оборудование (холодильные шкафы ICE STREAM модели Large, производства
ЧАО «Укснаб» (Украина, г.Красноперекопск) количестве 310 шт.);
7. Оборудование (пресс форма 32 гнезда 28 гр, пресс форма 48 гнезда 28 гр.),
стеллажи (глубинные стеллажи в комплекте в разобранном виде, 1 комплект).

«Жамбыл облысы əкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы» КММ Жамбыл
облысы емдеу-алдын алу ұйымдары үшін 2016 жылға тегін медициналық
көмектің кепілдік берілген көлемінде фармацевтикалық қызметтерді сатып
алу тендерін өткізетіндігін жариялайды
Жалпы сомасы 1 967 488 433,73 теңге.
Сатып алынатын қызметтердің тізімі, олардың көлемі жəне ерекшеліктері
тендерлік құжатамада көрсетілген.
Қызметтер Жамбыл облысы бойынша көрсетілуі тиіс.
Қызметтерді көрсетудің талап етілетін мерізімі: келісімшарт жасалған соң 2016
жылдың 31 желтоқсанына дейін.
Тендерге Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 30 қазандағы №1729
қаулысымен бекітілген «Кепілдендірілген тегін медициналық көмек көлеміне байланысты фармацевтикалық қызмет көрсету, дəрілік заттарды, профилактикалық
(иммунобиологиялық, диагностикалық, дезинфекциялық) препараттарды,
медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканы сатып алуды ұйымдастыру жəне өткізу Ережесінің» 8-9-тармақтарында көрсетілген біліктілік
талаптарына сəйкес келетін барлық əлеуетті өнім берушілер жіберіледі.
Тендерлік құжаттама топтамасын əлеуетті өнім беруші 2016 жылғы 29 қаңтарда
сағат 18.00-ге дейінгі мерзімді қоса алғанда мына мекенжай бойынша: Тараз қ.,
Желтоқсан к-сі, 78, № 326 кабинеттен сағат 09.00-ден сағат 18.00-ге дейін немесе
dzo_goszakup@mail.ru электронды поштамен алуға болады.
Тендерге қатысуға өтінімдер берудің соңғы мерзімі 2016 жылғы 1 ақпанда сағат
09.15-ке дейін.
Тендерге қатысуға өтінімдер салынған конверттер 2016 жылғы 1 ақпанда сағат
10.15-те мына мекенжай бойынша: Тараз қ., Желтоқсан к-сі, 78, 2-қабат, мəжіліс
залында ашылады.
Əлеуетті өнім берушілер тендерге қатысу өтінімдері салынған конверттерді ашу
кезінде қатыса алады.
Қосымша ақпарат пен анықтаманы мына телефон арқылы алуға болады:
8 (7262) 43-27-49.

КГУ «Управление здравоохранения акимата Жамбылской области» объявляет тендер по закупке фармацевтических услуг в рамках гарантированного
объема бесплатной медицинской помощи на 2016 год для лечебно-профилактических организаций Жамбылской области
Общая сумма 1 967 488 433,73 тенге.
Полный перечень закупаемых услуг, их объем и подробная спецификация указаны в тендерной документации.
Услуги должны быть оказаны по Жамбылской области.
Требуемый срок оказание услуг до 31 декабря 2016 года после заключения договора.
К тендеру допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в п.8-9 Правил организации и проведения
закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических,
диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского
назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729.
Пакет тендерной документации можно получить в срок до 18.00 часов 29 января 2016 года включительно по адресу: г. Тараз, ул. Желтоксан, 78, 3-этаж, кабинет № 326, время с 09.00 до 18.00 часов или по электронной почте по адресу:
dzo_goszakup@mail.ru
Окончательный срок представления тендерных заявок до 09.15 часов 1 февраля 2016 года.
Конверты с тендерными заявками будут вскрываться в 10.15 часов 1 февраля
2016 года по следующему адресу: г. Тараз, ул. Желтоксан, 78, 2-этаж, зал заседаний.
Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов с
тендерными заявками.
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону:
8 (7262) 43-27-49.

Объявление о предстоящем тендере
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения
«Алматинская многопрофильная клиническая больница» объявляет о проведении тендера по закупкам эндопротезов на 2016 год на сумму 109 494 000 (сто девять
миллионов четыреста девяноста четыре тысяч) тенге, 00 тиын. Полный перечень закупаемых товаров, их количество и подробная спецификация указаны в тендерной
документации. Товар должен быть доставлен по адресу: г. Алматы, ул. А. Демченко,
83 Б. Срок поставки – в течение 2016 г.
К тендеру допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в пп. 8-9 «Правил организации и проведения закупа
лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических,
дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской
техники по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи»,
утвержденным постановлением Правительства РК от 30 октября 2009 г. №1729.
Пакет тендерной документации можно получить в срок до 29 января 2016 г. 17 часов 00 мин. по адресу: г. Алматы, ул. А. Демченко, 83 Б, отдел государственных закупок, в рабочие дни, время с 9.00 до 17.00 часов или по электронной почте по адресу
amkb_goszakup@bk.ru
Окончательный срок представления тендерных заявок до 10 часов 00 мин. включительно 01 февраля 2015 года.
Конверты с тендерными заявками будут вскрываться в 12 часов 00 мин. 01 февраля 2015 г., по следующему адресу: г. Алматы, ул. А. Демченко, 83 Б, отдел государственных закупок.
Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов с тендерными заявками.
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефонам:
8 (727) 399 38 39.

«АК Алтыналмас» АҚ (Жамбыл облысы, Тараз қ., Қазыбек би к-сі, 111, 212 офис,
БСН 950640000810, Кбе 17, ИИК KZ8594806KZT22031329 «Еуразиялық банк» АҚтың Алматы қ. №6 филиалында), «Тау-Кен Алтын» ЖШС-мен ірі мəміле жасау туралы шешімді қоғамның барлық дауыс беруші акцияларын иеленуші Aquila Gold B.V.
акционері қабылдағаны жөнінде хабарлайды.

ТОО «Жалтырский элеватор» (далее – товарищество) объявляет своим участникам о проведении 30.01.2016 года общего собрания участников товарищества
в 11 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область,
Астраханский район, село Жалтыр.
На повестке дня будут рассматриваться следующие вопросы:
1. Одобрение ранее заключенного между АО «Цеснабанк» (далее – Банк) и ТОО
«Жалтырский элеватор» Генерального кредитного соглашения № 120\0221-15 от
31.12.2015 года (далее – соглашение), на условиях прелогаемых АО «Цеснабанк».
2. Предоставить Банку права на самостоятельное, безакцептное списание денег,
размещенных на условном банковском вкладе, а также иных денег, размещенных
на банковских счетах ТОО «Жалтырский элеватор» открытых/открываемых в АО
«Цеснабанк» и/или других банках РК и за ее пределами.
3. Предоставление всех полномочий на совершение сделки и подписание необходимых документов исполнительному органу товарищества.

АО «АК Алтыналмас» (Жамбылская область, г. Тараз, ул. Казыбек би, 111, офис
212, БИН 950640000810, Кбе 17, ИИК KZ8594806KZT22031329 в Филиале №6 АО
«Евразийский банк» г.Алматы), сообщает о принятии Aquila Gold B.V., акционером,
владеющим всеми голосующими акциями общества, решения о заключении крупной
сделки с ТОО«Тау-Кен Алтын».

2016 жылдың 8 қаңтарында қайтыс болған Малдыбаева Бибигуль Балтабаевнаның
(15.07.1961 жылы туған), қазасынан соң мұрагерлік істің ашылуына байланысты,
барлық мұрагерлердің мына нотариусқа хабарласуын сұраймын: Бейсенбаева Арайлым
Саматқызы, Астана қ., Сауран к-сі, 3-үй, 3-кеңсе, тел: 8 7012131914.

Егер сіз «Егемен Қазақстан» газетіне жарнама бергіңіз
келсе, мына телефондарға хабарласыңыз:
Астана тел/факс 37-64-48, 37-60-49.
Электронды пошта: egemen_adv@mail.ru.
Алматы 273-74-39, ф. 341-08-11.
Электронды пошта: gulnurekkz@mail.ru.
Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару
академиясының ұжымы Мемлекеттік саясаттың ұлттық мектебі əлеуметтікбасқарушылық технологиялар кафедрасының меңгерушісі, профессор Төлеуғали
Қайыржанұлы Бөрібаевқа анасы
Жібек Қойшұғылқызы БӨРІБАЕВАНЫҢ
қайтыс болуына байланысты ауыр қайғысына ортақтасып көңіл айтады.
«Егемен Қазақстан» республикалық газеті» АҚ ұжымы басылымның Солтүстік
Қазақстан облысы бойынша меншікті тілшісі Өмір Есқалиға анасы
Нағима СƏКЕНҚЫЗЫНЫҢ
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып көңіл айтады.
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Павлодар

Суреттерді түсірген Валерий БУГАЕВ.

Асыќ пішіндес автокґлік

32 жастаєы
ананыѕ
5 баласы
їшеммен
толыќты

Ержан БАЙТІЛЕС,

«Егемен Қазақстан».

«Ел іші – өнер кеніші» деген рас
сөз. Жұртшылықтың арасында түрлі
өнерді меңгеріп қана қоймай, өз ойымен жаңа дүниелер құрастырып
шығаратын азаматтар бар. Кеңес
өкіметі қирап, Тəуелсіздіктің елеңалаңында талай дүниенің қадірі
қашып кетті ғой. Сонда кеңшардан
қалған көліктердің де тек қаңқасы
қалған кезең болды. Ауылдағы
Жұманазар деген ағамыз Газ-53
көлігіне трактордың моторын қойып
жүргізгенде ағайынның бəрі айран-асыр таң қалған. Мұның өзі
өнертапқыштық.
Ал, қызылордалық Ақдидар
Əбдіхалықов отандық көлік өндірісін
қазақы нақышпен көмкеріп, дамытуға
ниет қылып отыр. Ол қазақстандық
брендтердің бірі ретінде ұлттық
құндылықтарымызбен астастыра отырып темір тұлпар жасағысы

Жолдасбек ШӨПЕҒҰЛ,
«Егемен Қазақстан».

Атырау облысының Құрманғазы ауданында тұратын 32 жастағы Самал Шамханова үшем
туып, 8 баланың анасы атанды.
Бұған дейін ері Дидарбекпен
бірге 4 қыз бен 1 ұл тəрбиелеп
отырған Самал Шамханова
құрсағына үшем біткенде төбесі
көкке жетердей қуаныпты. «Бір
қозы артық туса, бір түп жусан
артық шығады» дейтін қазақы
тəмсілді жетік білетін көпбалалы
ана Самал да мұны Алланың
ерекше сыйы деп қабылдаған.
Əрине, дəрігерлер де Самалды
ерекше бақылауға алыпты.
Жаңа жыл қарсаңында, яғни,
өткен жылдың 26 желтоқсанында
Самал Шамханова үш ұлды бір мезетте жарық дүниеге əкелді. Оған,
əрине, облыстық перзентхананың
дəрігерлері ота жасау арқылы
көмегін берді. Сөйтіп, ата-анасы өздерін көл-көсір қуанышқа
кенелт кен үш ұлға Əлемхан,
Ерхан, Тілеухан есімдерін беріпті. Үшемнің салмақ қосып, жағдайы жақсаруына бас-көз болып жүрген дəрігер-неонотолог
Айгүл Сүндетованың айтуынша,
18 тəулік бойы үшем айрықша
күтімге алыныпты.
Осы аптада өмірге іңгəлап келген үшемнен соң 8 баланың анасы
атанған Самал Шамханова облыстық перзентхана дəрігерлеріне
алғысын жаудырып, Құрманғазы
ауданындағы өз ауылына аттанып кетті.

келеді. Ойы ұшқыр жігіт қазірде
асық пішіндес көліктің үлгісін дайындап қойды. Оны «Асықпа!» деп
атаған. Ақдидар бұл үшін бір жылдай еңбектеніпті. Тіпті, өзінің жеңіл

автокөлігін сатып, қаражатын осы тың
дүниені жасауға жұмсаған. Автордың
айтуынша, көліктің қаңқасын
ағаштан иіп, былғарымен қаптап
шыққан. Ою-өрнекпен көмкеріп,

 Тосын табиғат

Атырау облысы.

Ќаѕтарда бəйшешек гїлдеді
Бақтияр ТАЙЖАН,

«Егемен Қазақстан».

Оңтүстікқазақстандықтар жаңа жылды қы лаулап жауған қармен емес,
себезгіден себелеген дей
жаңбырмен қарсы алған.
Қазір де күн жылы, бəйшешек гүлдеп жатыр. Таңертеңгілікте жұрт үстіне не
ілерін білмейді. Солтүстік
облыстарды қасат қар басып,
қарға адым жер көрінбей,
жолдар жабылып жатқанда
оңтүстіктегілер түске таман
кəстөмге көшіп, тіпті, жейде киетіндер де жетерлік.
Асанбай Асқаров атындағы дендробақта ағаштардың түр-түрі өседі. Қайың, сəмбі тал, қарағаштар
бүр жара бастады. Кейбір үйлерде шие гүлдеген.
Шымкенттің қыз-келіншектеріне обал-ақ болды.
Түгі жылтыраған құндыз ішіктерін бір кие алмай
арманда жүр.

Араб Əмірліктерінде мұздан тұрғызылған алып сарай бар дейді көргендер.
Туристерді магниттей тартатын Дубай əлемнің қыс
түспейтін жылы нүктесінде
орналасқан. Бірақ ақшалы,
ақылды қала. Канада сияқты
мемлекеттерден қар əкеліп
қатырып, мұз қала салады.
Ішінде бəрі бар. Қаласаңыз мұздан қаты рылған шынаяқпен кофе іше
аласыз. Шейхтар қалың киініп, құндыз ішік киген келіншектерін шұбыртып аралап жүреді дейді. Қыс қызығын осылай елестеді
əрі əйелдерінің құндыз ішікпен құлпырып жүруіне
жағдай жасайды.
Ал, күні күліп тұрған Шымкенттің жігіттері
қосақтарының алдында ұятты болып жүр.
Оңтүстік Қазақстан облысы.

Ќарсыласыныѕ мысы басым болды
Сəрсенбі күні Құрлықтық
хоккей лигасы шеңберінде
Астананың «Барысы»
Ярославльде жергілікті
«Локомотивпен» кездесіп,
1:4 есебімен есе жіберді.
Еламан ҚОҢЫР,

«Егемен Қазақстан».

Матчтың бірінші кезеңінде
есеп ашылмады. Келесі бөлікте
жанкүйерлер бір ғана голдың куəсі
болды. Атап айтқанда, 31-минутта айдын иелері сапынан Сергей
Коньков мергендігімен көзге
түсті. Ал соңғы кезеңде төрт
бірдей шайба соғылды. Өкінішке
қарай, соның үшеуі біздің қақпаға енді. Алдымен, 53-минутта
«Локомотив» ойыншысы Денис Мосалев нəтижелі соққы

Меншік иесі:

“Егемен Қазақстан”
республикалық газеті”
акционерлік қоғамы
Президент
Сауытбек АБДРАХМАНОВ
Вице-президент – бас редактор
Жанболат АУПБАЕВ

жасаса, арада бар болғаны 38 секунд өткенде Егор Аверин есепті
3:0-ге жеткізді.
Осыдан кейін «Барыс» хоккейшілері лезде есе қайтарып, 54-минутта команда капитаны Брэндон
Боченскидің көмегімен есеп айырмасын қысқартқан болатын. Артынша ойынды құтқарып қалмақ
болған жаттықтырушы Андрей
Назаров қақпашыны алтыншы
ойыншыға алмастырды. Алайда,
оның бұл əрекетінен түк шықпады. Есесіне, ресейліктер бос
қақпаға төртінші шайбаны енгізіп,
ойынның нүктесін қойды.
Бүгінде 50 ойыннан 72 ұпай
жиған елордалықтар Шығыс конференциясында 7-орында келеді.
Біздің ұжым келесі ойынын 17
қаңтарда ойнайды. Ол күні «Барыс» өз айдынында Нижний Новгородтың «Торпедосын» қабылдайды.

қыран бүркіттің де бейнесін ұтымды
үйлестіре білген. Жылдамдық тетігін
қамшыға, орындықтарын асыққа
ұқсатқан. Енді ол өз қолынан шыққан
жаңа көлік дизайнын патенттеп,
Елбасына сыйға тартуды армандап
жүр.
«Орындықтары да асық үлгісінде
жасалған. Қамшы – ол да біздің
қазақтың киелі бұйымының бірі. Сол
қамшыны жылдамдық тетігіне орнаттым. Қазақы ұғымда қамшыны
мақтаныш тұтып, қайсарлықтың,
қайрат пен қуаттың символы ретінде
қарайды ғой. Сол себепті оны да
қолдандым. Ал, рөлін электрондық
түймешемен келтірдім»,– дейді
Ақдидар Əбдіхалықов.
Асық пішіндес «Асықпа» автокөлігін өндіріске жіберсе болатындай. Ою-өрнекпен көмкерілген, қыран
бүркіті қалықтаған көлік мініп жүрсек,
жарасымды емес пе?!

БАЙЛАНЫС: Астанада: факс (7172) – 37-19-87
Электронды пошта: egemenkz@maіl.ru. Интернет-редакция: ekazakhstan@mail.ru
Алматыда: факс (727) – 273-07-87, электронды пошта – egemalm@mail.ru

МЕНШІКТІ ТІЛШІЛЕР:
Астана – 8 (717-2) 37-54-21;
Ақтау – 8 (701) 593-64-78;
Ақтөбе – 8 (713-2) 56-01-75;
Талдықорған – 8 (728-2) 27-05-70;
Атырау – 8 (712-2) 31-74-13;
ЖАРНАМА-АҚПАРАТ БӨЛІМІ:

Көкшетау – 8 (716-2) 25-76-91;
Қарағанды – 8 (721-2) 43-69-31;
Қостанай – 8 (714-2) 39-12-15;
Қызылорда – 8 (701) 772-70-74;
Орал – 8 (775) 336-47-57;

Өскемен – 8 (778) 454-86-11;
Павлодар – 8 (718-2) 54-31-56;
Тараз – 8 (726-2) 43-37-33;
Шымкент – 8 (701) 362-63-76;
Петропавл – 8 (715-2) 50-72-50.

Астанада – 8 (717 2) 37-60-49, факс – 37-64-48, egemen_adv@mail.ru
Алматыда – 8 (727) 273-74-39, факс – 273-07-26, gulnurekkz@mail.ru
А Материалдың жариялану ақысы төленген. Жарнама, хабарландырудың мазмұны мен мəтініне тапсырыс беруші жауапты.

Халықаралық «Шабыт» шығармашыл
жастар фестивалінің лауреаты Ренат
Елубаев Италияның астанасы Рим
қаласында өткен халықаралық
суретшілер байқауында жеңіске жетті.

Дастан КЕНЖАЛИН,

ҚЫЗЫЛОРДА.

«Егемен Қазақстан».

Беймəлім жəндік
жўмбаєы
Қостанай облысының Əулиекөл ауданына
қарасты Қазанбасы ауылдық округіндегі
Бағаналы елді мекенінен бұл өңірде бұрынсоңды кездеспеген түсініксіз бір мақұлық
табылды. Куəлардың айтуынша, жұмбақ
жəндіктің сыртқы келбеті үлкен сұр
құртқа ұқсайды екен.

Айналасын қалың орман қоршаған ауыл адамдары осы күндері қазан айында түсірілген көмірлерін
тазартып шығып, енді отқа жаға бастаған. Сол тазарту жұмысының барысында мектепке түсірілген көп
көмірдің арасынан көлемі кəдімгі бөлке нанға жетеқабыл жұмыртқа кейіпті жанды зат шыға келген.
Кейінірек бажайлап қарағанда, табылған
жəндіктің сыртқы қабығы желімдей жабысқақ
екені де анықталған. Тіпті, жұмыртқаға да ұқсамайтын сияқты. Оның ішінен сосын ұзындығы 20
сантиметрдей болатын құртқа ұқсас бір мақұлық
шығыпты. Бұған қайран қалған жұмысшылар əлгіні
тездетіп мектептегі еңбек кабинетіне əкеліп, түрсипатын анықтап көру үшін үстіне су құяды. Сол
кезде мақұлықтың құйрық жағы үрленіп, біртіндеп
қимылдауға көшеді. Таяқпен түртіп қалғанда,
жəндік өзінің бастапқы сұрғылт түсін бірден
көгілдір бояуға өзгертіп шыға келген. Əлгінің аузында кішкене азу тістері бар көрінеді.
Ауылдық округ əкімі қаладағы ғылыми-зерттеу
институтына хабарласуға кеңес беріпті. Бұған
көңілдері толмаған ауыл тұрғындары: «Сонау жер
түбіндегі біздің елді мекенге оқымыстылар осы үшін
арнайы атбасын бұрып келе қоймайтын шығар», –
деп енді ешбір əрекетсіз отырған көрінеді. Сосын сол
жерде жұмыс жасайтын Гена атты жігіт жұмыртқаны
да, əлгі мақұлықты да үйіне алып кеткен екен.
Руслан ИГІЛІК.

МЕКЕНЖАЙЫМЫЗ: 010008 АСТАНА, “Егемен Қазақстан” газеті көшесі, 5/13. 050010 АЛМАТЫ, Абылай хан даңғылы, 58 А.
АНЫҚТАМА ҮШІН: Астанада: АТС 37-65-27, Алматыда: 273-07-87.

Суретші
Микеланджело
сыйлыєын алды

 Міне, ғажап!

 Спорт

Вице-президент
Еркін ҚЫДЫР

 Өнер

 Міне, қызық!

 Сүйінші!
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Байқауға 170-ке жуық қылқалам шеберлері қатысты. Кон курсқа ол ұлттық нақыштағы суреттерін ұсынды. Осы туындылары төрешілерге ұнап,
оның кар тиналары қазылардың шеші мімен үздік
деп танылды. Байқауда Ренат Елубаев Халықаралық
Микеланджело Моисей мүсіншесін алды.
Сөйтіп, талантты отандасымыз қазақтан тұңғыш
рет Халықаралық Микеланджело сыйлығының
иегері атанды. «Мұндай үлкен сыйлықтар əртістерге,
əншілерге беріледі. Ал, сурет біз үшін таңсық дүние.
Бұл байқауға жер-жүзінің барлық елдерінен қылқалам шеберлері қатысады. Қазылар солардың суреттеріне қарап, бағаларын береді. Қастерлі мүсіншеге
лайықтылар ғана ие болады. Сол сыйлық маған
бұйырды», дейді Ренат Елубаев.
Моисей мүсіншесі – Микеланджело Буонарроти
жасаған атақты мүсіннің кішкентай көшірмесі. Оның
тарихын айтсақ, 1505 жылы Юлий ІІ Рим Папасы ұлы
шеберді шақырып алып, құлпытас жасауды тапсырады. Микеланджело мүсінді жасайды. Сол кезде Моисей мүсіні Римдегі ең бағалы туынды деп танылады.
Ренат Елубаев импрессионистік модерн бағытында
сурет салады. Импрессионизм «еркіндік», «бір сəттік» деген мағынаны білдіреді. Былтыр ол «Реализмнен алшақ»
жанр бойынша Беларусьте өткен «Куршинале-2015»
халықаралық өнер олимпиадасында «Сурет өнері» аталымында бас жүлдені жеңіп алған. Одан кейін АҚШтың Нью-Йорк қаласында өткен «New York Realism»
ﬁne art» атты бейнелеу өнері шеберлерінің халықаралық
байқауында «Алтын қыран» медалін иеленді.
Қазір Ренат «Астана Опера» мемлекеттік опера
жəне балет театрында жұмыс істейді.

 Мəссаған!

Жетібайда жалєан
медбике жїр

Маңғыстау облысындағы Жетібай елді мекеніндегі
ауруханада осы кезге дейін жалған медбике жұмыс
жасап келіпті. Оны құқық қорғау органдарының
қызметкерлері тауып алды.
Осы қылмыстық істі қараған Қарақия аудандық
соты Жетібай ауруханасында арнайы білімсіз медбике жұмысын атқарып келген адамға қатысты
шешім шығарды. Ол Қылмыстық кодекстің 685-бабы,
3-тармағы бойынша айыпты болып танылып, 99100
теңге көлемінде айыппұл төлейтін болды.
Сотталушы аталмыш ауруханада 2012 жылдан бері
жұмыс жасап келген. Алайда, ол арнайы сертификатсыз
мұнда жұмыс істеуге тиіс емес еді. Мұны білген жалған
медбике оның орнын жалған сертификатпен толтырып
қойған екен.
Мұрат АЙТҚОЖА.
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